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ఎసర్గ సంఖ్యా . లాలన 

0. 

శ, 

శల 

అయోథి సతి 'జ్ఞాకథి న్ను కవుణి౩ 

త(త దశరథేన చికీత్త్య్యమాణాభిషేకోపయు కతయా రామస్య రాజ్యార్షతౌవయిక 
కల్యాణగుణవూ ర్తిః (పాదర్శి (పథమే. 
అథ రామాభిషేకస్య సర్వసమ్మతత్వ మకథి ద్వితీయే, 
అథ నిశ్చితరామాభిషేకస్య దశరథన్య నంభారసంభరణ[ పవృ త్తివూర్వకరి 
శ్రీరామె చికీర్షి తాభిషేకకథనం న్యగది తృతీయ, 
అథ వున ర్షశరథేన రామ మాహూయ కాలవిశేషాదినిరయవూర్వకం స్వస్య 
దుస్ప్వప్నదర్శనేన శీఘ మభిమేక్షక ర్తవ్యతోపది పే. త్య భ్యధీయత చతుర్ధ, 
ఆధ దశరథ పేషితస్య వసిష్టస్యాభి షేకాంగతయా రామ ముపవాసయితుం 
రామమందిరం (పతి గమనం, రామాయోపవాన ముపదిశ్య వునారాజసమీపా 
గమనం చాభాషి పంచమే. 

ఆథ రామస్య వసిష్టోపదిష్ట కమేజోపవాసకరణం, గృహాలంకరణం, పరైః 
పురాలంకణవూర్వకం రామాభిషేక[పతీక్షణం చాదర్శి షష 
అధ మంధరాయా ధ్యాతీముఖా దవగతరామాభిషేకసన్నాహాయాః కైకేమ్మై 
రామాభిపే.కస్యానర్గరూపతయా కథనం, రామాభిహేక (శ వణతుష్టయా కైకేయ్యా 
తస్యై వారితోషిక పదానవూర్వకం క్లౌఘనం చాభ్యోదాయి సప్తమే. 
అథ వున రృంథరయా పారితోషికోత్సర్ణనవూర్యకం రామాభిషేకస్య క్రై_కే 
య్యనర్థరూపత్వం వి స్తరేజోపదిష్టమితి న్యదర్శ్యష్టమే. 
అథ మంథరాయా స్స్యవచనం హితతయా గృహీతవతై్య కై కేమ్యె దశరథ 
ద త్రవురాతనవరద్యయోపదేశ తద్వరణ [పకారనిదర్శనం, తతః కై కేయ్యాః 
మంథరా పశంసనవూర్వకం కోధాగార్మపవేశనం చాదర్శి నవమే. 
అథ రాజ్ఞః కై కేయీదర్శనతదనునయా న్యదర్శిషాతాం దశమే, 
అథ మంధథరోషదిష్ట కమేణ కైకేయ్యా దశరథం (వతి వరద్వయాఖ్యర్థనం 
(పత్యపా ద్యేకాదశే. 

అథ దశరథస్య రామాభిపషేకవిఘ్న శవణమూర్చితస్య వునః (పబుద్ధస్య 
శోక కోధభయజుగుప్పాదిశబళాని కైకేయీం (పతి వచనాని (పాదర్శిషత 
ద్వాదశే. 
అథ పక్చాత్తప్తస్య ధర్మ పాశబద్ధస్య దశరథన్య పునః కై కేయీసాంత్వనం 
(పాడర్శి [తయోదశే, 
అరు దశరథస్య ధర్మభయేన రామవివాసన నిస్థారణం, తత స్పూక్యోదయే 
బహిధాగతనసిష్టదోదితేన సుమం(ేబ [వబోధనం, రాజ్ఞ నదనాభిముఖ్యం, 
తదా కైకేయ్యా రానూనయవాయ సుమం త పేషణం, సుమలqతస్య జహి 
భ్నిర్ల్షతస్య జరసంఘదర్శనం చాదర్శి చతుర్షశే, 

అద్ ఇ నో ఆ పృష్టసంఖ్యా 
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మ 
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౧౫, 

కుం 

౧డెం 

౧౮, 

శతి. 

అక్, 

చిం, 

(re 

అథ వున స్పుమంతన్య రామాభి షేకసామ గ్రీసహితపార; పధాన పేషితస్య 

రాజ్ఞః [పబోధనం, రాజ్ఞా కై కైకేయ క్తరీత్యా రామానయనాయ “పేషణం,' 

తత్ సుమం తస్య రామమందిరగమనం చ (పత్యపాది వంచదశే, 

అథ సుమం తముఖీన విదితరాజనియోగన్య రామస్య రాజాంత:వుఠం_ సతి 

(పస్థానం న్యగది షోడశే. + _ 

అథ రామస్య రాజాంతఃవుర (పవేశోఒభాషి న, ్ ప్రదతే. 

అథ రాజ్ఞ స్పా కనభిభాషణాదర్శనాదిజనితసంతాపం రామం (పతి కె కై కేయ్యా 

వనవాసనియోజన మదర్శ్యష్టాదశే, . 

అధథాంగీకృత -కై కియుర క్రవనవాసవచనస్య _ నలక్ష్మణస్య రామస్య మాతృ 

సమీపగమన మభ్యధా యే్యకోనవింశే, 

అధ రామముఖా చ్చుుతవనవాాసవృత్తాంతాయాః కాసల్యాయా 'మూర్భావిలాపాది 

రదర్శి వింశే, 

అథ లక్ష్మణో కరామవనవా సానంగీకారనచన శవణలబ్దనిశ్చి తధై ర్యయా 

కాసల్యయా ప్రార్థితస్య రామస్య కౌసల్యాసాంత్వనలక్ష్మణసమాధాన 

ప్రతిపాదన మేకవింకే. 
ఆథ రామేణ లక్ష్మణస్య డై వబల ప్రదర్శవేన కై కేయోవిషయక రోషోపశమ 
నోపపాదనం ద్వావింశే, 

అథ లక్ష్మణేన వున రైవస్య న నిరసనీయతాం పౌరుష స్యైవావలంబనీయతాం 

చావలంబ్య వి స్రరేణోపన్యస్తన్య వూర్వపక్షస్య రామేణ ధర్మమార్ల మవలంబ్య 

“సం[గహేణ సిద్ధాంత (పదర్శనం తయోవింశే, 

అథ రామస్య ధేక్మ మార్లే దృఢాధ్యవసాయం సమీక్ష్య కౌసల్యయా కథంచి 

ద్వనవాసాభ్యనుజ్హానప్రతిపాదన్టం చత్తుర్వింశే, '. 

ఆథ కౌసల్యయా విస్తరేణ, _ కృతచుంగళాశాసనస్య రామస్య కౌసల్యా 
భ్యనుజ్ఞావూర్వకం స్వగృహం (పతి (పస్థానకథనం పంచ శే. 

అథ స్వగృహం గతస్య రామస్య సీతామై స్వవృ ంతకథ్గనం, తత 

శ్యోచంత్యా సీతాయా గృహే స్థావనాయ సముధాచా శిక్షణం చావభాషిష్ట 

షడ్విలశే, | ల ౨ 

ఆధ రామం (పతి సీతయా విస్తరేణ స్వవననయన(ప్రార్ధనం తస్యా రామేణ 

సంగహేణ సమాధానం చావాదీత్ సప్తవింశే. = ‘ 

అథ రామేణ వున స్పీతాయై విస్తరేణ వనదోషపదర్శన మటబవీ దష్టావింళే, 

అథ వనస్య దోషాకా బలవదా[శయేణ గుణత యోపపాదయంత్యా సీతయా వున 

స్ప్వవనగమనాభ్యర్థనం, రామేణ తస్యాః సాంత్వనం చాకథయ “దేకోన(తిలెకే, 

అథ వున సీతాయాః (పణయరోషేణ పరిక్షేపవూర్వకం. భావివిశ్లేషాసహనేన 
మహతి శోకేఒనుభూయమానే తతః కథంచిదామేణ తద్వనీనయన . మంగి 
కృత్యేష్టజనేభ్యోఒర్థ దానాభ్యనుజ్ఞాన ముపాపీపదత్ (తింశే, 

చం శ్ ఇ 
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తం. అథ లక్ష్మణస్య స్వవనగమనాభ్యర్థనం, రామేణానంగీకరణం, వునస్పనిర్భంధ 

(పార్థనేన తస్యాపి వననయనాంగీకరణం, వసిష్టసద్మనిక్షివాయుధజాతా 

నయనాయ లక్ష్మణ పేషణం, వునరాగళస్య తస్య యాతొాదానాయ సుయజ్ఞాది 

(బ్రాహ్మ ణానయననియోజన మిత్యేత దభ్యధా దేకతింశే. 337 
$౨, అథ రామాజ్ఞయా లక్ష్మ ణకృతం వసిష్టవు తాయ సుయజ్ఞాయాంగదాదిభూషణ 

దానం, పర్యంకదానం, మాతులద త్తశ|తుంజయాఖ్య కుంజరదానం, 

అగ స్త్యకాశికకాస ల్యోపాధ్యాయాది భ్యో నానారత్నసువర్ణ రజతగవాదిదానం, 

చితరథాఖ్యాయ సూతాయ రత్నవ స్త్రృగవాదివిశాణనం, కఠకాలాపేభ్యో 
మాణవకేభ్యో రత్న వూర్ణాశిత్యుష్ట శాలివాహసహస్రద్విశ తమహావృషభగోస హస్త 

వితరణం, కాసల్యానువ ర్తనపరవటుసం ఘేభ్యః [ప్రత్యేకం గోసహసదానం, 

గృహరక్షిణా మనుచరాణాం బహుధన్నపదానవూర్వకం గృహరక్ష ణనియోజనం, 

తతో మహతో ధనరాశే ర్బాలవ ద్ధద్విజాతిజనేభ్యో భూరిడానం, (తిజటాయ 

సకుటుంబ మాగతాయ తతి దండపాతపర్యంతగోబృ్బందదానం తత్ప్రసా 

దనం, తస్యాశీర్వచనం చేత్యేత పపాదయామాస ద్వాత్రింశే, 846: 
33. అథ రామస్య సీతాలక్ష్మ ణానుగమనవిజ్ఞాసనాయ పితరం |దష్టుం లక్ష్మణ 

సీతామా(తానుగతన్య వీథ్యాం పాదచారేణ గమనసమయే పౌరాణాం తాదృశ 

రామదశా దర్శునవిఘూర్షితమానసానాం రామాదీ నుద్దిశ్య బహువిధశోకవచనం, 
తతః పితృసమీపం గతస్య తస్య సుమంతముఖేన రాజ్లై స్వాగమన విజ్ఞా 
పనం చ [పత్యపాదయ త్రయసస్రంశే. ‘855 

3౪. అథ సుమంతవిజ్ఞాపితరామాగమనస్య చిరకాలదుర్ల భరామదర్శనాయానీతా 
భఇలేష్టదారాదిజనస్య రాజ్ఞో రామేణ వందనవూర్వకం వనగమనానుజ్ఞా 

మర్ధితస్య కథంచి దనుజ్ఞాదానం, శోకమూర్చన మిత్యాది కథయామాస 

చతు(హ్ర్రింశే. 861 

ఆహా ఆథ కై కేయీపారుష్యదర్శనకుపితేన సుమం తేణ తన్మాతృవృత్తాంతాదికథన 

వూర్వకం భర్చ్పనసాంత్వనే, తావతాపి కైకేయ్యా అక్షోభం చాభ్యవద 

త్పంచత్రింశే. 872 
౩౬. అథ రాజ్ఞా రావమాఒనుగమనాయ సేనాపరిజనధనధాన్యకోశాది నియోజనం, తద 

సహమానయా కైకేయ్యా రామస్యాసమంజవత్ [పేషణవచనం, తదసహమానేన 
సిద్ధార్ధ నామ్నా మంతి పధానేనా_సమంజదోషరామనిర్లో షతా పదర్శనవూర్వకం 

కైకేయీవినిందన మిత్యేతత్ | పత్యపాదయత్ షట్రింశే. 879 
౨8. అథ రామేణ పరిజనాదినివారణవూర్వకం చీరఖన్ని తాద్యభ్యర్థనం, తతో రాము 

లక్ష్మణయోః కైకేయీోద త్రచీకధారణం, స్వయం చరధార ణా సమర్ధాయా 
స్సేతాయాః రామేణ తదృంధనసమయే వసిష్మేన తత్పృతిషేధవూర్యకం 

కై కెయీవినిందనం, సీతాయా రామతుల్యశీలాభికాంక్షయా చరావిసర్ణన 

మిత్యేతత్ (పత్యపాదయత్ సప్త తింశే. | 885 

[ii] 



సర్ల సంభ్యా 
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"చిక 

ఇత 

ర్క 

ళీ, 

ఇల్ల 

ఇ, 

TET 

AO, 

liv 

అధ సేతాయాశ్చీరధార ణపర్యంతదు ర్షశాదర్శ నక్షుభతహృదయొ ర్దనె రీక్కారేణ 
దశఠథస్య కైకేయీం (పతి నానావిధకృపణవచనవూర్వకం భువి పతనం, 
తదవస్థం తం పతి రామస్య కౌసల్యార క్షణ, పార్లన మిత్యేతదకథయదప్ష తింశే 
అథ సుదుఃఖితరాజాజ్ఞ యా రామస్య వనగమనాయ సుమంతేణ రథానయనం, 
రాజాజ్ఞ పకోశాధ్యక్షానీతది వ్యభూష ణాంబరాలంకృతాం వనవాసం (పతి (పస్థితాం 
సీతాం (పతి కౌసల్యయా పాతిివత్యధర్మ శిక్షణం, సీతయా తదనుమోదనం, 
రామస్య కాసల్యాదిమాతృజనానుజ్ఞాపన మిత్యేత ద|బవి దేకోనవత్వారింశే. 
అథ రాజానం (ప్రదక్షి జీక్కత్య సుమి[తానుజ్ఞాతేన లక్ష్మణేన సీతయా చ సహ 
సుమం ్రానీతం రడ మారుహ్య వనం (పస్థితం రామం పారే ష్వనుగచ్చత్సు 
యావచ్చ క్యనుగ మనేన విషణ్ఞయో; కాసల్యాదశరథయో ర్మం|త్రివచనేన 
గమననిసృ తి ముదైరయ చృత్వారింశే. | 
అథ రామస్య వనగమనేనాంతః వురస్థ రాజ స్ర్రీజనవిలాపం, ఆయోధా్యానగర 
సంక్షోభం చ సముపాహెదయ దేకచత్యారింశే, 
అట్ రామాఒదర్శనేన భువి పరిలుఠతో మూర్చితస్య వునర్లబ్ధసంజ్ఞ స్య 
కౌసల్యాదిదత్తహస్తావలం బనస్యాంతఃవురం తత చ కౌసల్యాగ్భహం (పవిష్టస్య 
రాజ్ఞ, శోకాతిరేకం జగాద ద్విచత్వారింశే, 
అథ రాజ్ఞ సృమీపవర్తిన్యాః కౌసల్యాయాః వు తశోకాతిశయం, పునః రామాగమన 
మనోరదం, పునశ్శోచనం చోవాచ | తిచత్వారింగే, - 
అథ సుమి తయా కాసల్యాశ్వాసనం జగాద చతుశ్చత్వారింశే. 
అథ బహుశో నివర్తన్నపయత్నే ప్యనివర్తమానైః పొరై స్సహ రామస్య తమసా 
తీరే త దా(తౌ నివాస మకథయ త్సంచచత్వ్యారింశే, 
అథ జలమ్మాతకృతా హారేణ లక్ష్మణం (పతి పితృమాతృవృత్తాంతకథ నయాపిత 
(తియామాయామ. తయేణ రామేణ లక్ష్మ ణసుమంతాభ్యా మాలోచ్య, పౌరాన్ 
వంచనేన విసృజ్య గమనం (పత్యపాదయత్ షట్బత్యారింశే, 
ఆథ సూర్యోదయానంతరం రామేణ వంచితానాం పారాణాం కోకేనాయోధ్యా 
గమన మదర్శయత్ స ప్రచత్యారింశే, 
అథ రామేణ శూన్యా మయోధ్యాం నిరీక్ష్య పౌరాణాం శోచనం విస్తరేణోపాపీ 
పద దష్టచత్వారింే. 
ఆథ రామస్య నానాగామక్షే తనదీదర్శనవూర్వకం వునరాగమనాది మనోరథ 
వూర్వకం చ కోసలదేశాతికమణ మభ (ధా దేకోనపంచాశే. 
అథ దర్శనీయతమం స్వవివాసనాసహనసముదీరితనానావిలాపవచనజన 
చరితం కోసలదేశ మతికాంశస్య రామస్యాఒతిర మణీయవుణ్య తమభాగీర థీతీర 
గమనం, గుహేన సమాగమం, త తేంగుదీమూలే సీతయా సహ భూమౌ 
శయనం, లక్ష్మ ణగుహాభ్యా మభితో రక్షణం చాచచక్షే పంచాశే 

పృష్టన ంఖ్యా 
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ళ్ 

అధథాతిసుకుమారదివ్యదేహయో  స్పీతారామయో రతికఠరిన స్థండిలశయన 
మన్వీక్ష్య పితృమాత్స (పభృతీంశ్చోద్దిశ్య గుహసమక్షం లక్ష్మణస్యా పభాత 

మనుశోచన ముద రయ దేకపంచాశే, 

అథ వునః [పాత శ్ర/రామ(పబోధితలక్ష్మ ణాజ్ఞ ప్తగుహానీతనావారోహణ 

సమయె రామస్య మాతాపితరా వుద్దిశ్య విస్తరేణ సందేశవచనం, సుమం[త్రస్య 

స్వవిశ్తేమాసహనేనానుశోచత స్పమాశ్వాసనం, గుహానీతన్య గోధక్షీరేణ 
జటాకరణం, గుహాభ్యనుజ్ఞానం, నావా గంగాతరణం, ఆతిదూరమార్గగమనేన 

ఖన్నానాం సీకారామలక్ష్మణానాం కథంచి ద్వత్సదేశా నతికమ్య సాయంకాలే 
మృగాదిమాంసేన కృతాహారాణాం కు[తచి ద్వనస్పతిమూలే రాతొ వాసాయ 

గమన మిత్యేత దభాణీ ద్ధ్యపంచాశే 

అథ రామస్య లక్ష్మ భాభి పాయజిజ్ఞాసయా స్యవివాసన ముద్దిశ్య నానావిధాను 

కోచనం, లక్ష్మణం (పత్యయోధ్యాగమన నియోజనం, పున స్తదభ్శిపాయజ్లే న 
లక్ష్మణేన రామ సమాశ్యాసనవూర్వకం సీతాయా స్ప్వనస్య చ క్షణమపి రామ 
విశ్లేషే సత్తావినాశకథనేన దుస్త్యజతోపపాదనం, అథ " తాదృశమహారణ్య 
మధ్యే పర్ణశ య్యాయాం నిర్భయానాం 'తయాణాం శయన మిత్యేత దవోచ 

త్రిసంచాశే. 

అథ రామాదీనాం వునస్సూర్యోదయానంతరం గంగాయమునాసంగమే (వయాగే 

భరద్వాజ్మాశమగసునం, భరద్వాజేన తేషామర్ద్యాదిభి రభివూజనం, రామేణై 

కాంతస్థల। పశ్నే భరద్వాజేన చిితకూటాఖ్యగిరే స్తాదృశ స్థలతేన కథనం, 

వునః (ప్రభాతే భరద్యాజేక చి తకూటరామణీయకకథన మిత్యేత దభిలలాప 

చతుఃపంచాశే. _ 

అథ (పస్థితాన్ రామాదీన్ (పతి భరద్వాజేన మంగలాశా సనవూర్వకం 
చి। కూటమార్లం కథయిత్వా నివర్తనం, తత స్తేషాం చృితకూటం (పతి. 
(ప తానాం ప్లవేన కాళిందీ ముత్తిర్య వనరామణీయకదర్శనపూర్వక ౦ సాయం 
కా మృగమాంసేన కృతాహారాణాం యమునావనే నివసన మిత్యేత 

దద " యత్ పంచపంచాశే. 

అథ న స్పూర్యోదయానంతరం గమనసమయే సీతాం (పతి వనశోభాదర్శన 

కుతూ లాతి(కాంతమార్లేణ రామేణ సలక్ష్మణేన చితకూట[పాంతే వాల్మీక్యా 

(శమే వాల్మీకికే సేవనం, "లక్ష్మణేన రామనియు కేన పర్ణశాలాకరణం, గృహ్నపవే 

ఛంగవాస్తుబల్యర్థం సమిత్పుష్పమాంసాది సంపాదనం, అథ రామేణ వాస్తు 

శాంతిం కృత్వా పీశాల క్ష్మ ణాభ్యాం సహ తత సుఖేన చిరం నివసన మిత్యేత 
దభాషత షట్పంచాశే, 

అథ గుహ(పేషితచారముఖేక రామస్య చీతకూటగమనపర్యంతం వృత్తాంతం 
విజ్ఞాయ సుమం తస్వాయోధ్యా గమనం, రామం వీనా౭.2 గతం సుమం 

కాశ్రయోధ్యాజనానుశోచనం, కొసల్యానివేది కసుమం(తా గమన వృత్రాం 
కస్య దశరథస్య శోకాతశయేన మూర్భన మిత్యేత దకథయత్ స ప్రపంచాశే, _ 

పృ ష్ట సంఖాన్ట 
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1325 
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సర్గనంఖ్యా 

తలా, 

మట్, 

40, 

౬యలణ, 

ఉత, 

౬, 

ఓ. 

వేట, 

శక్, 

vi 

అథాఒ౭౬శ్వస్తం దశరథం (పతి రామో క్రసమాశ్యాసనరూప సందేశకథనం, 

లక్ష్మణోక్త రామవివాసనమూలక క్రోధో క్రి క్రికథనం, కిమస్యంతర్ణిగూహ్య వక్త 

మశక్తయా వైదేహ్యా సబాప్పనే తయా స్థితమితి సీతాస్థితికథన మిత్యేత దభణ 

దష్టపంచాశే. 

అథ సుమం) తేణ రాజై రామవివాసనాయు క్ర (సూచనాయ రామవిశ్రేషేణా 

యోధ్యక నిఖిలచరాచరజంతు పరి మూనికథనం, త ౧వణేన దశరథస్య పశ్చా 

త్తొపేన మూర్భన మిత్యేత దదర్శయ దేకోనషప్టి బు. 
ఆధ సుమం తముఖ శుతరామవృత్తాంతాయాః కౌసల్యాయాః కోకాతిరేకః, సుమం 

(తేణ తస్యా స్పమాశ్వాసన మిత్యేతక్ [పాబబంధ షష్టితమే. 

అథ రాజానం (పతి కౌసల్యాయాః వ్యతవివాసనప్రయుకో విలాపః, 

తచ్చ వణేన రాజ్ఞో మూర్భనం చేత్యేతత్ (పాచీకశ దేకషష్టితమే. 

అథ లబ్దసంజ్ఞ్లే న రాజ్ఞా కాసల్యాసాంత్వనం, తతః కౌసల్యాయాః స్వోక్త వాక్య 

కటుత్వనిమిత్తం రాజక్ష్మాపణం, తతో రాత్ర్యాం శోకేన రాజ్ఞో నిదాపారవశ్య 

మిత్యేతన్న్యదర్శయ ద్విషష్టైతమే. 

అథ ముహూర్తాత్ (ప్రబుదైన రాజ్ఞా కౌసల్యాం (పతి వూర్వం కదాచి దాతా 

సరయ్వాం జల మాదదానః కశ్చి. దృషివుతో మయా మృగయాం పం్యటతా 

గజ భాంత్యా హత ఇత్యాదివృత్తాంతః కథిత ఇతి న్యదర్శ్మయ త్రషపష్టితమే. 

అథ బుషిశాపాత్ పుతశోకేన స్వస్య మరణం సిద్దమితి కథయతా రామమే 

వానుళోచతా దశరథేనాఒర్లరా(తే మరణ మిత్యేతత్ (పతిపాదయామాస 
చతుష్షప్రితమే. 

ఆధ "పకేద్యుః (పాత స్ఫూతమాగ ధాది ప్రబాధనెనాపబుద్ధే రాజ్ఞి పరీక్షయా 

రాజమరణం నిశ్చిత్య రుదంతీభి రతరాభి రంతఃవుర(స్త్రేభి స్సహ 'వబుద్ధయోః 

కాసల్యాసుమితయో ర్మృతం రాజాన ముద్దిశ్య రోదనం కథయామాస 
పంచషప్పితమే 

అధ విస్తరేణ కాసల్యాయాః కెకేయీవినిందనరామగుణస్తవనతిలతండులి తః 
(పలాపః, పశ్చా దమాతై్యైః వు వుత మానీయ రాజసంస్కారం చికీర్ణద్భి ప్రైల 

(దోణా ౦ రాజ్ఞః ,పక్షేపః, రాజుపస్ర్రణాం కై కేయీపరిక్షే పవూర్వకో బాహుభి 

రురోవి పః, 'అయోధ్యా సంక్షోభశ్చే తీమేఒర్థాః (పత్యపాదిషత షట్షష్టీతమే, 
అధౌం రేద్యుః (పాత స్పభాయాం మార్కండేయమౌద్గల్యవామదేవాదీనాం రాజ 

ర్విజాం వసిషష్టసకాశే అరాజకతాప్రయు క్తదోషవిస్తర వర్ణ నవూర్వకం భరతా 
నయన ప్రార్ధనం (ప్రాకాశ స ప్రషష్టితమే, 
అథ వసిష్టప్ర పహితానాం దూకానోం భరతానయనాయ  కేకయనగరగమన 

మభ్యధా య్యష్టషమతమ, 

అథ కేకయనగరే భరతేన తసామేవ రాతౌ దృష్టప్య దుస్న్వస్నప్య Cy 

స్సు హ్మద్భ్యః కథన ముపాపా ద్యేకోనస ప్త పేశితమే' 

అ షన పృష్టసంఖ్యా 
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స సంఖ్యా 

డం, 

శం, 

కశ, 

౨౪, 

శ్రి, 

చెట, 

చద, 

3౮, 

కర్, 

లం, 

vii ) 

అథ తదైవ దూతై; (ప్రచోదితస్య మాతామహమాతులద త్తనానావిధపరిజన 
పరిచ్చదసేనాదికస్య భరతస్యాఒయోధ్యాం పతి |పస్థాన మాచభ్యౌ స ప్తతితమే. 
అథ భరతస్య మార్లే నానానదీనగరగామవనమహీధరాద్యతి కమణవూర్వక 
మవిరతస ప్రర్శాతగమనేనాఒయోధ్యాం |పవిశతో నగరవిషాదదర్శనపరిక్షుభిత 
మనసః పితృభవనగమన మభా షక సప్తతితమే, 

అథ కృతవందనాయ పితృవృత్తాంతం పృచ్చతే భరతాయ కైకేయ్యా పితృ 
మరణకథనం, తత శ్యోచంత మగజం పృచ్చంతం (పతి స్వకృతరామవివాసన 
కథనపూర్వకం రాజ్యాంగీకర ణనియోజన మిత్యేత దభ్యలాపి ద్విస ప్రతితమే. 

అథ పితృమరణ్శాగజ్మ పవాసన శవణవిలుప్త ధైర్యే ణ (పవృద్ధశోకేన భరతేన 
మృదుతయా కై కేయీవినిందన ము క్తవా£ా (తిస ప్తతితమే. 

అథ (సవృద్దరోషేణ (కూరతయా కై కేయీవినిందనం, కర్ష ణక్సి శరమానైక 

వృషభదర్శనవిషణ్ఞసురభినిదర్శనేన కౌసల్యా శోకమహతాకథ నపూర్వకం శోకేన 
మూర్భన మితీదం భాషితవాం శ్చతుస్స ప్తతితమే. 

అథ భరతశ తుఘ్నయోః కౌసల్యాసమాగమం, తస్యాః | పత్యాయనాయ భర 
తేన విస్తరేణ శపథకరణం, తత స్తస్యా. పత్యయవూర్వకం భరతశ।త్తు 
ఘ్నా భాం సహ కోకేనై వ రాత్యతివహనం చ (పతిపాదితవాణ పంచన ప్తతితమే. 

ఆథ పరేద్యు ర్వసిష్టచోదితేన భరతేన దశరథ సంస్కారకరణ ముపపాది తవాక్షా 
షట్ప ప్తతితమే , 

అథ భరతేన ద్వాదశేఒహని సపిండీకర ణాంత శాద్ధకరణం, [తయోదశేఒహని 
పితర ముద్దిశ్య భరతశ్శతుఘ్నయో ర్పహు శోచనం, వసిష్టసుమంతా 
దిభిసయో స్పమాశ్వాసనం, తద్దేశావారభూతదహనదేశ సేచనాది నియోజనం 
చాభిహితవా న్స ప్తసప్రతితమే, 

అథ శతుఘ్నేన మంథరాశిక్షణం, కైకేయ్యా మంథరాశ్వాసనం చ (పకాశితవా 
నష్ట స ప్రతితమే. 

అథామాత్యాది భి ర్భరతం (పతి రాజ్యాంగీకరణ।! పార్గనం, భరతేన తదనభ్యుప 
గమ్య స్వస్య రామనివ ర్రనోద్యోగకథ నవూర్వకం మార్గశోధనాయ తదౌపయిక 
జన్మపేషణనియోజనం చ బోధితవా నేకోనాశీతితమే. 
ఆథా౬యోధ్యా మారభ్య ఆజాహ్న వితీరం మార్గసమీకరణం జల్పితవా 
నశీతితమే. 

అథాపరేద్యుః (పభాతే రాజ్య పబోధనార్ధ్హమంగ ళవాద్య శవణ సంధుక్షి తపితృ 
మరణా(గజ వివాసనస్మరణస్య భరతస్య శోకాతిశయం (పాత స్పభామాగతేన 
వసిషప్రేన సుమంతద్వారా భరతశ తుఘ్నామాత్య(ప్రధానాద్యశేషరాజవ ల్ల 
భాహ్వానం, తేషాం సభా(పవేశం చాఖ్యాతవా నేకాశీతితమే. 
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వర్ల సంఖ్యా 
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viil 

అథ సభాయాం వసి షైన రాజ్యాంగీకరణమర్థితేన తావద సహనకృతతన్నిందనేన 

తీవతమస్వేయరామనివ ర్రనాభిలాషకథనానందిత నిఖిల జనేన భరతేన 

వసిస్థాదిభిః కాసల్యాదిభి రమాత్యాదిభి రఖిలపొరవగ్లెశ్చ సహ రామసమీప 

గమనాయ (పస్థానం కథితవాకా ద్వ్యశీతితమే, న్ 
అథ తీవనతమరామదర్శనౌత్క్మంఠ్యమాతృజ న పముఖపరివృతస్య భరతస్య 

ససైన్యస్య (ప్రస్థితస్య గంగాతీరేఒవస్థానం | పకాశితవాకా (త్యశీతితమే. 
అథ తృత భరతం (పతి గుహేనాతిథ్యాభ్య నం దర్శితవాం శ్చతురశీతితమే. 

అథ భరతాగమననిమిత్తం భరతముఖేన తవతా గుూహేన్మాగజ మనుశోచతో 
భరతస్య సమాశ్వాసన ముదితవా న్పంచా తీతమే, 

అథ తత రామావనస్థానసమయే రాత్రౌ లక్ష్మణస్య సీతారామయో ర్ఫూమిశయ 

నాదికం (పత్యాఒఒ(పభాతం శోచనం, సూర్యోదయానంతరం రామలక్ష్మ్మణయో 

ర్భటాకరణవూర్వకం భాగీర థీ ముత్తీర్య వనే గమనం చ గుహేన భరతాయోక్త 

మిత్యాహ షడశితి తమే. 

అథ తచ్భృవణజనితశోకాతిశయం భరతం |పతి గుహేన తత వూర్వం రామస్య 

జలమా(తకృతాహారస్య సీతయా సహ దర్భాస్తేర్లై ఇంగుదీవృక్షమూలే 

శయనం, తదానీం స్వస్య జ్ఞాకిజనపరివృతనస్య లక్ష్మణేన సహ జాగరణ 

వూర్వకం రక్షణం చ కథిత మిత్యాహ సపహ్తాశీతితమే. 

అథ దర్భాస్తేర్ణం తత్ర తత వికీర్ణ సీతాభరణగళితకనకబిందుకం సీతా 

పరివర్తన దశాసక్తతత్కౌాశేయతంతుక మింగ.దీమూల ముద్వీక్ష్య భరత 

స్యానుశోచన మాహాష్టాశీతితమే. 

అథ ససైన్యస్య భరతస్య గంగాతరణం, భ రద్వాజ్బా శమప్సవేశం చాహ వకోన 

నవతితమే. ' ' 

అథ భరతస్య భరద్వాజదర్శన మన్యోన్యకుశల పశ్నాదికం చాహ నవతితమే. ' 
అథ భరతస్య ససైన్యస్య భరద్వాజేన కృత మాతిథ్య మాహ వీకనవతితమె. 

అథ భరతస్య చితకూటం (పతి (పస్థానసమయే భరద్వాజం+పతి కౌసల్యాది 

వ్య క్తినిర్దెశ నం తతో భరద్వాజ మనుజ్ఞాప్య చితకూటం (పకి (పయాణం, 

మధ్యే యమునాతీరవన పవేశం చాహ ద్వినవతితమే.. 

అథ భరతస్య చి తకూట పాంతవన్నపవేశం, వసిష్టం (పతీ భరద్వాజో క్ర సల 

చిహ్న(ప్రత్యభిజ్ఞావం, శతుఘ్నం పతి వనవర్షనవూర్వకం రామ్మాశమాన్వేషణ 

చోదనం, తత శృతుఘ్న(పేషితైః వురుషైః రామాశమధూమచిహ్న ప్రదర్శనం, 
భరతాయ తత్కథనం, తతో భరతేన తతై౨ఎవ సేనాన్థాపనం చాహ (త్రిణవతితమే. 

అథ రామస్య చితకూట పవెశ పభృతి తద్దినపర్యంతవృత్తాంతస్య (పతిదిన 

మేకరూపతయా_ తదహర్వృత్తాంతకథనేన యావద్దినవృత్తాంతో&సి కథిత స్ప్యా 
దితి కృత్వా తసి న్నహని రామేణ (పాతరనుష్టానానంతరం సీతాం [పతి 
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వర్గ సం ఖ్యా 

శ్ 

చొ, 

ాా, 

కొడ 

ఇ౦౦, 

“౧౦౩, 

--౧౦ళ, 

౧0౫A, 

శం 

చ 

1X 

రమణీయస్థల లాభేన 'చాయోధ్యాతో౭ధికం నిర్వృతిః కథితేత్యాహ 

చతుర్ణవ తితమే. 

అథ 'రామేణ సీతాయాః మందాకిన్యా ఖ్యన దీరామణీయక, పదర్శనే నోపలాలన 

మాహ పంచనవతితమే, 

అథ తత రామస్య సీతయా సాకం మాంసాభ్యవ హారసమరయ్మే వన్యమృగ 

యూథసంక్షొభదర్శనేన తత్కారణపరిజ్ఞానాయ లక్ష్మ ణ(పేరణం, తత 

ఉన్నతం సాల మారుహ్య కోవిదారద్వజదర్శనెన ససైన్యతయా రామస్య 

హననాయాగతం బరతం మన్వానేన లక్ష్మణేన రామ పేన్లూ భర తజిఘూంసా 

పర్యంత మతిశంకనం చాహ షజ్ఞవతితమే. 

అథ రామేణ కుసితస లక్ష్మణస్య పరిసాంత్వన మాహ సప్తనవతితమే. 

అథ భరతస్య శ "ఘ్నగుహకద్జ్ఞాతిసహితస్య పాదచారేణ రామ్మాశమా 

న్వేషణం, తచ్చిహ్న మదర్శనానంతరం వున స్తతాగత జనస్థాపన వూర్వకం 

గుహం శతుష్నుం చాదాయ గమన మాహా నవతితమే. 

అథ భరతస్య మాతృజనానయనాయ వసి ౦ సందిశ్యా గే గచ్చత శృ(తుఘ్నం 

(పతి రామ్మాశమచిహ్నాని నిర్షిశతో రా దుర్ద్షశా మనుశోచత శృతుఘ్న 
సుమలత సహిత స్య రామసమాగమ మాహైకోనశతతమే, 

అథ రామేణ కుశల పశ్న వ్యాజేన భరతస్య భావిరాజ్య రక్షణాపయిక తయా 

రాజనీతిశిక్షణ మాగా శతతమె. 

ఆథ భరతేన రామం (పతి దశరథమరణకథన మాహైకోత్తరశతతమే. 

అథ రామేణ మృతం దశరథ ముద్దిశ్య శోక పలాసం, మందాకిన్యాం సలిల 

సపిండీకరణం, వున రాశమ మాగతానాం రామాదీనాం శోక 

(పలాపం, తచ్చవణేనాగతానాం భరతసైనికాయోధ్యకజనానాం రామేణ 
సమాగమం చాహ ద్వ్యుత్తరశ తతమే, 

ఆథ రామస్య వసిస్థానీతై ర్మాతృజనై స్పమాగమం, వసిష్టసేవనం, నిఖిలా 
మాత్యాదిజనసమాగమం, సర్వేషా మసి తత సముపవేశసం చాహ 

(త్యుత్తరశ తతమే. - 

అథ రామేణ వనగమననిమి త్తం పృష్టస్య భరతన్య రామం (పతి రాజ్యాంగీ 

కార (ప్రార్థన, రామేణ ఉప న యో గస్యాత్యాజ్య త్వ (పతిపాదనేన సమాధానం 

దాహ చతురుతర శత 

అథ వునర్భరతేన స్వమాత్యసాంత్వనాదికథనేన వునః (పార్థనం, రామేణ 

తత్త్వార్థ విమర్శనమార్లేణ సమాధానం చాహ పంచోత్తరశతతమే, 
ఆధై వం నిరుత్తర ము.క్తవంతం రామం (పతి భరతస్య శాఘ్యతరోచితో త్తర 

కథనవూర్వకం వునః (పార్ధనం, వసిష్టాదీనాం మాతృజనానామమాత్యానాం 

వుర్మపధానానాం చ భరతేన సహ రామ పార్థనం చాహ షడు త్రర శతతమే. 

దానం, 

పృష్టసంభ్యా 
చితకూటరామణీయక[ పదర్శనవూర్వక_మనుకూల పత్నీ భాకృలాభేన తాదృశ 
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జ ఇ 

సర్ల సంఖ్యా 

౧౦8, 

భం. 

రండ 

ghrp 

౧3, 

అదం 

>] 

00౧౭, 

అటిల్మా 

శంక, 

x 

అథ కామమోహేన సా భవద్వివాసనం కృత మితి పితరం నిందంతం 

భరతం (పతి రామేణ మోహహేతుప్రసక్తిరేవ నాస్తి కింతు కై కేయీవివాహ 
కాలే తత్పుతస్య రాజ్యదాన పతిజ్ఞానా దేవైవం కృతవానితి దుష్పరిహార 

హేత్వంతరకథన మాహ సప్రోత్తరశతతమే, 

అథైనం రామేణ నిరుత్తరీకృతం భరత మాలోక్య హితపరతయా జాబాలినా 

చార్వాకమత మాశ్రిత్య రామం (పతి రాజ్యాంగీకరణ పార్థన మాహాష్టోతర 
శతతమే, 

అథ జాబాలిమత నిరాసనవూర్వకం రామేణ వై దికమతస్థాపన మాహ నవోత్తర 

శతతమే. 

అథ వసిషైన జాబాలివచన తాత్సర్య (పదర్శనేన తఆద్విషయే రామకోపం 
నివర్హ్య మన్నుపభృతి దశరథపర్యంతం వూర్వాచరితమార్గ[పదర్శనేన జ్యేష్ట 
స్యైవ రాజ్యార్హ తాకథనరూపం రామనివ ర్రనోపాయ మాహ దశోత్తరశతతమే, 

అథ వసిప్పేన స్వవచన మాచార్యవచనతయాఒవశ్యం కరణీయమితి రామం 

| త్యుక్తిం, రామేణ పితృవచనం తతోఒపి గురుతరమితి ప్రత్యు క్రిం, భరతస్య 
= త్యంతరా=_ భావాతీ్ స్థండిలశయనం, రామేణ తన్నివ ర్తనవూర్వకం భరత 
మాధానం చాహైకాదశో త్రరశతతమే, 

అథ భరతస్య సమాధానం కృత్వా (పన్థాపనమాహ ద్వాదకోత్తరశతతమే. 

అథ భరతస్యాయోధ్యాసవేశ మాహ (తయోదశోత్తరశతతమే. 
అథ భరతస్యాయోధ్యానిరానందతాదర్శనేన శోకోత్పత్తి మాహ చతుర్జశో త్తర 
శతతమే. 

అథ భ రతస్యాయోధ్యాం విసృజ్య నంది! గామే రామపాదుకావురస్కరణవూర్వకం 

రాజ్య పరిపాలన కమ మాహ పంచదశో త్తరశతతమే. 

అథ చితకూటే రామం (పతి తత రాక్ష సకృతోప దవకథ నవూర్వక మృషి 
సంఘై స్పహర్షికులపతే స్తదాశవముం విసృజ్యాశమాంతరగమన మాహ షోడ 
శోత్రరశతతమే. 

అథ శ్రీరామాస్యాత్రాాశమ। వేశ మాహ స దశో త్తరశతతమే, 
అథ సీతయాఒననసూయోపది పొతి|వత్యధర్మ| తివాదకవచనానుమోదనవూర్వకం 
తత్పృష్ట స్వస్వయంవరకథా థన మాహాష్టాద త్రరశతతమే, 
ఆథ రామస్యా త్యాశమే ర్మాతి ముషిత్వా _పభాతే నిత్యకర్మా నుషానానంతర 
మృషిగణ దర్శితమార్షేణ దండకారణ్యం (పతి పస్థాన మాహైకోనవింశత్యు త్తర 
శతతమే, 

ఇత్యయోధ్యాకాండకథానుకమణికా, 

అ కు 

పృష్టనంఖ్యా 
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హరిః ఓమ్. 

శీమ / అవూయణే శీగో విందం -జీయ వ్యాఖ్యాన విశిష్ట 

అయోభ్య్యాకొండ (ఎ రంభః 

- “పం చంకా “అ 

శు గచ్చతా మాతులకులం భరతేన తదాఒనఘః;, 

శతుఘ్నో నిత్యశతుఘ్నో నీత: [పీతిపురస్కత:, స 

శ్రిగో వింద రాజీయ వ్యాఖ్యా 

అథ అయోధ్యాకాండ: 

(శావంశావం శఠారే శృమదమవవుషః వ్రల్లవక్టారవిందా 

దాలోచ్యాలోచ్య వాచా (పకృతిమధురయా (పోచ్య విద్వజ్ఞనే భ్యః, 

గోవిందార్య స్పుధీశః కుశికకులమణి ర్లూఢగా డాశయాఢ్యం 

సమ క్సాకేతకాండం సరసజనముదే సాదరం వ్యాకరోతి. 

(ప్రథమే కాండే - “వతస్మిన్నంతరే విష్ణు రిత్యాదినా “యతో వా ఇమానీ త్యాది[శుతిపతి 

పాదితం జగత్కారణత్వం, “అహం వేద్మి మహాత్మాని నిత్యాదినా వురుషనసూక్రోక్త మహాపురు 

షత్వం, “త్వమనాది రనిర్దేశ్య' ఇత్యాదినా అచింత్యవై భవత్వం ఇత్యేవం సర్వస్తాత్ పరత్వ 

ముక్తం, “అధికం మేనిలే విష్ణు మిత్యాదినా తది తరేషా మపరత్వంచ. సంపకి తస్య హయ పత్యనీక 

* తనిక్లోకీ, (మాతులకులం) మాతులగ్భహం - “కులం జనపదే గృహి ఇతి నిఘుంటుః. 

భరతస్య మాతులకుల ముద్దేశ్యం, శతుఘ్నస్య తు భరతః, యుధాజి త్లలు భరత మేవానేతు 

మాగత;. “గచ్చతేతి వర్తమాననిర్దేశేన భరతగమనకాలే గంతవ్య మికి మనసి న స్థేతం, నచ 
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546 శ్రిమదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిస్పే 

కల్యాణైకతానతా పతిపాద్యతే ద్వితీయకాండేన. అథవా, వూర్వం వక్ష్వమాణధర్మానుమ్థునో 

పయోగితయా రామాయణవుకుషాణాం మహాకుల(పసూతత్య్వ, మహాగురుకృ పాలబ్దధనుర్వేదరహ 

స్యత్వ, తత్స్పంవాదభూతతాటకాతాటకేయాదినిరాస హరధనుర్శ్భంగ వెప్షవచాపపరి గహ పభృతి 

గుణా స్పహధర్మచారిణీయోగశ్చ స పపంచం దర్శితాః. అథ తదనుష్టితాః పితృవచనపరిపాల 

నాదిసామాన్యధర్యాః, భగవచ్చేషత్వపారతంత్య భాగవతాభిమాననిష్టారూపవిశేషధర్మా శ్చ (పతి 
పొద్యంచే. వూర్వకాండే లక్ష్మ్మయోగో దర్శితః, అత భూమియోగః (పదర్శిత ఇత్యపి (బువతే, 

వూర్వం పరత్వ ముక్తం, అత సౌలభ్య మిత్య ప్యాహుః. వూర్వం లక్ష్మీ విశిష్ట |పాహప్యన్వరూస 

ముక్తం, (పాపృరూపజీవస్వరూప మృత నిరూప్యతే. తత (పథమ మతిరహస్యతయా అవశ్య 

విజ్ఞాతవ్యాం లఘూపపాదనాం భాగవతాభిమాననిస్థాం శ తుఘ్నానుష్థానముకఖేన దర్శయతి 
(గచ్చతేతి.) గచ్భ్చతా -'వర్తమాననిర్దేశేన శ తుఘ్నగమనన్య భరతగమనే నైకకాలత్వావగమా 
చసివసనాదివ తస్య" తదేకపారతం త్యం గమ్యతే. మాతులకులం మాతులగృహం, ద్వితీయయా 

భ రతోద్దేశ్యస్యైవ శతుఘ్నోద్దేశ్యత్వావబోధనా చ్చేష్యుద్దశ్యోద్దే శ్యకత్వరూపం పారతం త్యముచ్యతే. 
భగవత్సారతం త్యరూపం భాగవతత్య మాహ (భరతేనేతి.) “భరత ఇతి రాజ్యన్య భరణా” దితి 
సహసానీకనిర్వహణాత్, రామే వనం గతే, తదనుసారిణి లక్ష్మణే, రాజని చ (తిదశసదన ముప 
సేదుషి కేవలరామాజ్ఞ యా (పాజ్య రాజ్యభారనిర్వాహకరణేనేత్యర్థః. తదా తద్దమనకాల వీవ, అనేన 
స్వానుకూలచందతారాబలా ద్యనపేక్షణోక్త్యా పారతంత్యమేవ విశేసితం. (అనపుః) అస్మికా 
(పకరణే అఘశబ్దేన కేవలరాముభ క్రి రుచ్వతే. స్వశేషిభూతభరతోద్దేశ్య తాకారేణ హి శ|తుఘ్న స్య 
రామభ క్రి రుద్దెశ్యా. అతవీవ వక్ష్యతి “నాహం స్వపిమి జాగర్శి తమేవార్యం విచింతయి న్నితి 
'జగాహ భరతో రశ్మీకా శతుఘ్న శత మాదది ఇతి చ. అనిష్టావహస్య పాపశబ్దవాచ్య త్వాత్ 
స్వశేషిభరతోద్దేశ్యత్వాకారం వినా రామభకే ర నిష్టావహత్యా తస్యాషుత్వం. “న సుకృతం న 

దశరథేన రామేణ వాఒనుజ్ఞాత ఇతి వ్యజ్యతే. (భరతేన) రామే వనం గతే, లక్ష్మణే తదనువర్తిని, 
దశరథే స్వర్షతే, అనేనై వ రామరాజ్యం భ ర్తవ్య మితి భావిజ్ఞానవతో వసిస్థా ల్లబభరతనామధేయేన, 
తదా స్వస్యాపి రాజవుతత్వేన నక్ష తానుగుణముహూర్తాదికే విచారిణీయేసి తన్ముహూర్త వవ 
స్వస్యాపి సుముహూర్త ఇతి గతః. (అనఘః ) కామాది హేతుకవ్యసనరహితః, యచ్వా. చీతద పే క్షయా 
అయోధ్యా స్థీతజన స్పర్వో ప్యపువానేవృు తస్య రామభక్తిమిశ భరతభ కక్రిశ్వాత్. రామభిక్షేః 
పాపత్వం స్వోద్దెశ్యభర తభ క్తివిరోధి త్వాత్, అతోద్దేశ్యవి రోధిత్వ మేవ హి పాపత్యం, వాపాపేక్షయా 

వుణ్యస్యోత్కృష్టత్వేపి స్వోద్దే శ్యమో క్ష విరోధి త్వా త్లలు పాపత్వం. (పథ మాకధిచష్టా చరమావధి 
నిహ్టావిరోధినీ. (శ|తుఘ్నః) జననకాలే సంహననదర్శనేనాయం సకలశ తునంహర్తా భ విష్యతీతి 



_అయోధ్యాకాళ్టే- ప్రథ మస్సర్గః D4? 

(రామస్య |పజాను రంజకత్వం) 

స తత న్యవస దాతా సహ సత్కార సత్కృత:;, 

మాతులేనాఒశ్వపతినా పుత్రస్నేహేన లాలిత:. ౨ 

దుష్టృతం, “సర్వే పాష్తానోఒతో నివర్తంతి ఇకి ప్రతౌ సుకృతస్య ముముక్షో రనిష్టావహత్వేన పా ప్పత్య 

వ్యపదేశాత్. (శ తుఘ్నుః) శతూక లవణానురాదీళ హనిష్యత్యయ మితి భావి పతి సంధానేన శ తుఘ్న 

ఇతి వసిషైన కృతనామధేయః. (నిత్యశ్యతుఘ్నః) నిత్యశతవో జ్ఞానేందియాణి, శరీరే నిత్యం 

సన్నిధాయ విషయాంతర(పావణ్యరూపవిపరీతకార్యకారిత్వాత్. తాకా హంశీతి నిత్యశ్యతుఘ్నః, 

ఇందియన్నిగహవా నిత్యర్థః. వుంసాం దృష్టిచితాపహారిణ్యపి న మగ్నేందియః. రామవిషయభ క్రి 

స్ప్వాధికారవిరుద్ధితి.తన్నివర్తన మస్య కార్య మేవ, (నీత) ఇత్యుక్తం, న తు యయా వితి. తేన 

ఆచిద్య త్పారతం[ త్య ముక్తం, (పీతి వురసృతణ కిం కరోమి? జ్యేభాఒనువర్తనం కనిష్టైన కార్య 

మితి విధిపరతంతో న గతః, అసితు (పీతిపేరితో= గచ్చ దిత్యుక్తం. తేనాచితో వ్యావృత్తి రుక్తా. 

(పీతిరేవ హ్యచేతనాపేక్షయా చేతనస్య విశేషః, భగవత్పారతంత్యం తు చేతనాచేతనసాధారణ 

మేన. య ద్యత్యంతసారగాహి వురుష స్పా త్తదా శతుఘ్నవత్ భాగవతపారతంత్యతయా వ ర్తి 

తవ్య మితి వ్యంజితం, వ్యంజనావృత్త్యా౭.భిమతార్థ ప్రదర్శనం హ్యుత్తమకావ్యకృత్యం, ణి 

రామభకో భరతః కథం తం విహాయ మాతులకులే న్యవసది త్య 'పెక్షాయాం రానమూభిమాన. 

విషయభూతశతుఘ్నసహవాసొ దిత్యాహ (స ఇతి) సః భరతః, తత్ర మాతులగృహే, 

అశ్వపతినా మాతులేన యుధాజితా, సక్కారసత్కృతః జాత్యశ్వ్మ పదానాదినా వూజితోపి, 

నసిష్టేన నామకరణం కృతం. అస్యాఒమనుష్యత్వా దమనుష్యక ర్హృకే చేతి కక్. (నిత్యశతుఘ్నః) 
నిత్యశ్మతూకా కామాదీ నంకశ్శతూకా హంతీతి తథోక్తః, ఇందియజయవానితి యావత్. నచ 
పుంసాం చిత్తాపహారిణ మిత్యు కవిషయే నిమగ్నేందియః. తథా తద్దర్శనం భరత పీతిఫలత్వేన 

భరతస్యాతిపావనత్వబుద్ధేః అనఘ ఇత్యుక్తం, అధికభోగ్యత్వం తు నిత్యశ్యతుఘ్న ఇతి, 

తేన న వునరుక్తిః. నీతః, ఛాయావక్ట. స్వయం (దవ్యత్వేపి జాతిగుణవ త్పారతంత్యం [పా ప్తః. 

((పేతివురసృతః) జ్యేష్థానువ ర్తిత్వం విధి,పేరితత్సేన భవతి. అపితు, అయోధ్యాయాం భరత 
కైంకర్యం బహుభి ర్విభజ్య గృహ్యతే, తత్ర చే దేకేన్నైవ మయా భోక్తుం శక్యమితి భక్తి 
[పేరితః, ౧ 



ఫ్కర్రి శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి స్టే 

తత్రాపి నివసంతౌ తౌ తర్ప్యమాణౌ చ కామత;, 

(ఖాతరౌ “స్మరతాం వీరౌ వృద్ధం దశరథం నృపం. త 

రాజాపి తౌ మహాతేజా స్నస్మార ప్రోషితౌ సుతౌ, ' 

ఉభౌ భరతశ తుఘ్నా మహందవరుణోపమౌ. ౪ 

పుత్రస్నేహేన వుత్రవిషయస్నే హతుల్యస్నేహేన, లాలితః విశిష్టభోజనాచ్భాదనాభరణ ప్రదానాదిభి 
రుపలాలితోసి సక భాతా శుతుఘ్నున సహ, న్యవసత్ [భాతృ స్వే హేనై వ తత స్థిత నతు 
మాతులోపలాలన మాతా దితి భావః, యద్వా, సః శ తుఘ్నః, (భ్రాతా సహ లాలిత ఇత్యన్వయః . 

సహ యు క్తేఒ|ప్రధాన ఇతి తృతీయా. అశ్వపతి స్స్వసీయా దపి శ|కుఘ్న మతిశయేన లాలితవా 
నిత్యర్థః. అథవా, (భాత్రా సహ న్యవసక్ రామేణ సహ నృవనత్, సదా రామచింతయా తేన సహ 
వర్తమాన ఇవ స్థిత ఇత్యర్థః. ౨ 

(త తాపీతి.) తత సర్వోపలాలనభూయి షై మాతులగృహే, నివసంతా వపి, కామతః 
'కామ్యమానసర్యాభిమతవస్తుభిః, తృతీయార్డె తసిః, తర్ప్యమాణాొ చ నంతోష్య మాణావపి, వీరౌ 

మహోత్సాహౌ, తా (భాతరౌ భరతశ తుఘ్నా, వృద్ధం నృపం జీర్ణం మహీపతిం దశరథం, 
స్మరతాం అస్మరతాం, అనిత్య మాగమశాసన మిత్యడ భావః. దశరథో వృద్దోభూ న్న రాజ్యభరణే 
సమ్యక్ క్షనుతే, అపీదానీం రామం యువరాజం కారయేది త్యచింతయతా మితి భావః, ప్ర 

(రాజాసీతి.) మహాతేజాః; సత్పు(తలాభకృత నిరవధిక తేజస్కః, రాజా దశరథః, మహేందద 
చవరుణోవమౌ తద్వన్నిరపాయమై త్రీసంపన్నా, (పోషితౌ దేశాంతరగతా, నిరవధిక పీతివిషయ 
భూతా ఉభౌ భరతశతుఘ్నా, సుత సస్మార సర్వసంపత్స మృద్ద స్యాపి మే వుతద్యయా 
ఉసన్నిధాన మేవ న్యూనతే త్యస్మర దితి భావః. ఉభా నితి స్మృతివిషయే తారతన్యూఖావో క్రిః, ల 

శ వృద్ధం స్మరతా మిత్య ఈ శు శూపాకాలోఒతీత ఇత ధర్మలోపభియా పితరం 
స్మృతవంతా వితి తాత్పర్యం ఇతి తత్త (దీపికా. ఆ 
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(రామ స్య (పజానురంజకత్వం) 

సరు వివ తు త స్వేష్టొ శ్పత్యార: పురుషర్షథాః, 

స్వశరీరా ద్వినిర్పాత్తా శ్చత్యార ఇవ బాహవః. ౨% 

* తశేషామపి మహాతేజా రామో రతికర: పితుః, 

స్యయంభూరివ భూతానాం బభూవ గుణవత్తర :. ము 

రామలక్ష్మణసన్నిధానే కథ మితరవుతసన్మరణ మిత్యతాహ (సర్వ ఇతి) తు శబ్ద 

ఉ క్రశంకావ్యావృ త్యర్థః, చత్వారః చతు ర్దావస్థితాః, వురుషర్షభాః వురుషోత్తమాః, సర్వే అవిశేషేణ, 

తస్య దశరథస్య, శరీరా ద్వినిర్వృత్తా: నిష్పన్నాః, చత్వారో బాహవ ఇవ, ఇష్టైాః (పియా 

చీవాస౯,. అభూతోపమా, అయోగవ్యవచ్చేదా మైవకారః. లోకే కస్యచి చ్చత్తుర్దు బాహుసు సతు 

యథా తస్వ్యైకోపి నాపియో భవతి, వీవం తేషు వుతేప్వేకోపి నానిబ్టో భూ దిత్యర్థః. ఉపమానే 

స్వశరీర వినిర్వృత్తత్యోక్త్యా వతేషు రాజ్ఞ స్ప్వశరీర ఎనిర్వృ త్రత్వాభిమానమ్మాత మిత్యుక్తం. ౫ 

REY 

వీవం చతుర్ణాం |సియత్యావిశేషేపి రామే గుణాతిరేకకృత| పీతివిశేషోస్త త్యాహ (తేషా మితి) 

నిర్దారణే షష్ట. భూతానాం | పాణినాం మధ్యే, స్వయంభూః [బహ్మేవ, తేషాం వృతాణాం మధ్య, 

గుణవత్తరః అతిశయేన గుణవాక మహాతేజాః తాదృగ్గుణ |పకాశక నిరవధికతేజస్కః, రామః, 

పితుః రతికరో బభూవ, నిరతిశయా ।పీతిః రతిః. ౬ 

* (తేషోమితి.) భూతానా మింద్రాదీనాం, స్వయం భూః (బహ్మా, పితుః స్వపితు ర్విహ్షోః , 

-జ్యేష్టవ్మ తత్వాత్ యథా (పీతికరః తథైవ, రతికరః (సియకరో బభూవ. యద్వా, రామః పితుః, తేషాం 

భాత్యాణాం చ |పీతికరః. స్వయంభూ; పితుః విష్ణో శ్చ భూతానాం చయథా (పీతికరః త థై 

వేత్యర్థః. విష్ణో రృ్రృహ్మాదిభూతజనకత్వం “యతో వా ఇమాని భూతని” తి శుక్యా.“ఆత్మనః (పథమం 

వతం బహ్మాణ మసృజద్విభుః, తత శ్చరాచరం విశ్వం విష్ణు ర్విశ్వజ గన్మయ' ఇత్యానుశాసని 

కోక్తపృకియయా చ సిద్ధమేవ. ఇతి మునిభావ కాశికా. 
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స హి దేవై రుదీర్గస్య రావణస్య వధార్థిఖి:, 
మలా (x) 

అర్ధితో మానుషే లోకే జజే విష్ణు సృనాతనః. ఈ 

కౌసల్యా శుశుఖే తేన పు శ్రేణామిత తేజసా, 
యథా వరేణ దేవానా మదితి ర్య(జపాణినా. - లా 

కథ మితరాపేక్షయా గుణవత్తరత్వమి త్యపేక్షాయాం విష్ణోః |పధానావతారత్యా దిత్యాహ- 

(స హేతి.) హోత్యజాయమానో బహుధా విజాయతి ఇతి శ్రుతి పసిద్ధిం ద్యోతయతి. (దేవైః) నహ్యనన్య 

ప్రయోజనై రర్భీతః, కింతు ప్రయోజనాంతర పరైః, న కేవలం ప్రయోజరాంకరపరై 8, అపి త్వీశ్వరోహ 

మహం భోగీ త్యేవం చురభిమానిభిః. మదోపి దీర్యతిధా తో రర్థ వీవ. నరకానురవదే స్వకార్య 

నిష్ప త్యనంతరం పారిజాతసమిత్తం కృష్టైనైవ యోద్దు ముషక్రాంతై రిత్యర్గః. (ఉదీర్ణస్య) 

ఉద్భటస్య 'ఉదీర్ల ఉద్భటే” త్యాద్యమరః. నై సర్గికగర్వేణ సర్వం జగ ద్వినాశయత ఇత్యర్థః. 

వధస్యార్థ్యత్వే హేతు రయం. (రావణస్య) మై ర్వరో దత్త స్తానేవ నిలయా న్నిష్కాసయత ఇత్యర్థః. 

(వధార్థిభిః) వీకన్య సంహారేణ రాజ్య మభిలం సుఖేన వర్తిష్యత ఇతి (పపనై్నః, అర్థీతః (ప్రార్థితః, 

నోపాసితః. (మానుషే లోకే) యత దేవా అపి మనుష్యగంధ మసహహానా శృర్ణనవూర్వకం. 

కుత్సయంతో యోజనా దుపరి స్థిత్వా హవి రాదదతే, తేపి యస్య మనుష్యస్థానీయా, స్పోఒస్మిజ 

మానుషే లోకే జాత హంత కిమిదం సౌలభ్య మితి భావః. (జక్లై ) ననృసింహాదివ డావిర్బూత:ః.. 

(స జజ్లై ) రామో జజ్హే. లోకో హి దశ మాసా గర్భేఒవస్థాయ జాయతే, అయం తుఎతతశ్చ 

ద్వాదశే మాసి ఇత్యుక్తరీత్యా తతో ప్యధికకాలం గర్భే స్థిత్వా జజ్లే. (విష్ణుః) వ్యాపకం వసు 

వ్యాప్ర్యైకదెశస్య మత్చుత్రోయ మిత్యభిమాన్య మభూత్. (సనాతనః.) నిత్యవస్తేవ మాత్మాన 

మన్యథా చకార, ల ఈ. 

న కేవలం పితురేవానందకరః, మాతు రపీత్యాహ (కాసల్యేతి.) అమితతేజసా అపరిమిత 

సర్మాకమేణ, తేన రామేణ వు(త్రేణ, కౌసల్యా, దేవానాం వరేణ వజపాణినా ఇందేణ, అదితి ర్యథా" 

అదితి రివ, శుశుభే బభౌ, తేన సంతుషాసీ దిత్యర్థః, - లా 
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(రామస్య పజానురంజకత్వన్) , . _. 

స హి రూపోపపన్న శ్చ:వీర్యవా ననసూయక:, 

భూమా వనుపమ స్పూను ర్లుజై రశరథోపమ:. లా 

స చ నితుం |పశాంతాత్మా మృదుపూర్వుం తు భాష తే, 

ఉచ్యమానోపి పరుషం నోత్తరం (ప్రతిపద్యతే ౧౦ 

కథంచి దుపకారేణ కృతే నైకేన తుష్యతి, 

న స్మర త్యపకారాణాం శతమ ప్యాత్మ్నవత్తయా. ౫౨౧ 

. " గుణవత్తర ఇత్యుక్తం ప్రపంచయతి (స హీత్యాదినా.) సః రామః, రూపోపపన్నః సౌందర్య 
యుక్తః, చకారేణ రూపౌదార్యగుణై రిత్యుక్త మౌదార్యాదికం సముచ్చీయతే, వీర్యవాఖ మృగనాభి 

గంధన త్స్యయ మవికృత వీవ పరేషాం వికారకారీ, అననూయకః, గుజేసు దోషావిష్కరణ 

మసూయా, ఆవిద్యమానా అనూయా యనస్యాసా వనసూయకః, భూమా వనుపమ -స్ఫూనుః 

-భూమావేవ తత్తుల్యః వుతః కౌసల్యాతిరిక్తాయాః కస్యాశ్చి దపి నాస్తేత్యర్థః. దివి త్యదితే ర్వ 

పాణి రస్త్యేవేతి భావః. గుణైః ఆకారేంగితచేష్టాభిః, దశరథోపనుః దీపా దుత్సన్న(పదీపవత్, ౯ 

అథ దశరథా దాధిక్య మాహ (స ఇతి) తుశబ్దేన దశరథా ద్వైలక్షణ్య మున్యతే. సః 

రామః, పరుషం పరుషవచనం, కేనచి దుచ్యమానోపి, ఉత్తరం ఉత్తరవచనం, న (పతిపద్యతే 

న వదతీత్యర్థః. అపిశబ్దేన తద్వరక్షృ పస క్రి రేవ నాస్తీతి గమ్యతే. ఉత్తర్నాపతిపత్తౌ హేతు (ర్నిత్యం 

(పశాంతాత్మేతి.) అ కోధనస్వభావ ఇత్యర్థః. న కేవల ము త్రరాజ పతిప త్తి, కింతు తం పరుష 

వకారం (పతి, మృదువూర్వం సాంత్వపూర్వం చ భాషతే. . ౧౦ 

అథాస్య కృతజ్ఞ త్వ మాహ (కథంచిదతి.) కథంచిత్కతేన యథాతథావాపీత్యుక్తరీత్యా 

“కృతేన యద్వా, యాదృచ్చిక పాసంగికతయా కృతేన, యద్వా, (పయోజనాంతరపరతయా కృతేన, 

(కథంచిత్కృతేన) అహృదయతయా కృతేన, (కథంచిత్కృతేర) షతవుష్పాద్యన్యతమేని కృతేన, 

యద్వా, స్వస్మా త్రి ంచిత్సలలాభాయ కృతేన, యద్వా, “సాంకేత్యం పారిహాస్యం వా స్తోభం హేళన 

మేవవే త్యేవం.కృతేన, ఉపకారేణ, అణ్వపి మహత్త్వెనాభిమన్యమానస్య భగవతోఒభిపాయేణోప 

శారేబే త్యుక్తం, (కృతేన) కర్తు మీప్సితేన, ఆశంసాయాం భూతవచ్చేతి క్తః. వకేన సకృత్కృతేన, 



గ్52 శ్రీమద్రామాయశే, గోవిందరోజీయవిశిష్టే 

శీలవృద్ధై ర్థానవృద్ధే ర్వయోవృద్ధెశ్చ సజ్జనై:, 

కథయ న్నాస్త వె నిత్య మస్త్రయోగ్యాంత రేష్వుపి. ౧౨ 

బుద్ధిమాకా మధుగాభాషీ పూర్యభాషీ (ప్రియంవద, 

వీర్యవా న్న చ ఏ ర్యణ మహతా స్వేన విస్మిత:. ౧౭. 

తుష్యతి సదా (పీకిం ప్రాప్నోతి. సంతోషఫలన్య కదాచిదపి న క్షయ ఇతి భావః. వవ ముపకారేణ- 

తుష్య న్నపకారేణాపి కిం కుష్యతి? నేత్యాహ (న స్తరతీతి.) అపకారాణాం సమ్యక్ కృతాపరాధానాం, 

శతమపి అసంఖ్యేయమపి, “శతం సహస మయుతం సర్వ మానంత్యవాచకి మిత్యుక్తేః: న 

స్మరతి న చింతయతి, కః వునః కోపసా్యనకాశ? ఇతి భావః. ఉభయత హేతుమాహ 

(ఆత్మ వత్తయేతి ) వశీకృతమనస్కతయే త్యర్థః. యద్వా, ఆత్మవత్తయా జ్ఞానవత్తయా, 

'ఉదారా స్పర్య వ్వైతో “న కశ్చి న్నాపరాధ్యతి త్యేవ మభ్యవసాయవ త్రయే త్యర్థః. ౧౧ 

అథాస్య గుణవర్థకం సత్సంగ మాహ (శీలవృథ్ధె రితి) శీలం సదాచారః, సజ్జనై రితి. 

“తిప్వప్యనుషజ్యతే. శిలవృద్ధెః సబాచారసంపనై షః సజ్జనైః;, కథయ న్నాస్త తై స్పహ సూక్ష్మతరా 

చారవిశేషా౯ణా (పతిపాదయ న్నాస్తేత్యర్థః. జ్ఞానవృద్ధెః పరిపక్వమోక్ష విషయిభిః. 'మోక్షేధర్థాన” 

మిత్యమరః. తొదృకై స్పజ్ఞనైః:, కథయన్నా స్త తైర్వేదాంతర హస్యముద్దాటయన్నా స్తే త్యర్థః, వయో 

వృద్ధెః సజ్జనైః, కథయన్నాస్త క్రమాగత సం పదాయవిశేషాకా కథయన్నా స్తేత్యర్థః. సజ్ఞ్జనై రితి. 

సామాన్యోక్యా (గామకులాదితారతమ్యం న తేనోదృతమి త్యుత్యతే, తృతీయయా తేషా మ. 

ధానత్వావగమా త్వ్వయ మేవ తేషా మర్ధవిశేషం దర్శయతీతి సూచితం నిత్య మిత్యనేన నేదం 

కాదాచిత్మ మిత్యుచ్యతే. విశేషణ తయాంత చకారేణ జ్ఞానీలవయోవృద్ధె శృీలజ్ఞానవృద్ధెః 

జ్ఞా నవ యోవృద్ధె శృీలవయోవృద్ధె శ్చేతి సముచ్చీయతే. నేదం నిత్యాగ్నిహోతవత్ క్యచి తమయ 

ఇత్యాహ (అస్తేంతి) అస్తాణాం యోగ్యః అభ్యాసః, 'యోగ్యో గుణనికా౭.భ్యాసి ఇతి వైజయంతీ, 

తన్యాంతరేషు అవకాశేష్యసి, అపిశబ్లేన సమయాంతరే తత్కథనం కింవునర్న్యాయసిద్ధ మిత్యు క్రం, 
సత్సంగతిం వినా క్షణ మపి న తిష్టతీత్యర్గః, ౧.౨ 

\ 

పరాయ_త్రసశలవ్యాపారత్వ మాహ (బుద్ధిమానితి.) బుద్ది మాకా (పశస్తబుద్ధీ; కథం 
సర్వజనా సుఖం వసేయు రిత్యేవం సర్వదా లోక సంరక్షణచింతోపర ఇత్యర్థః. మధురాభాషీ.. 



అయో ధ్యాకా క్లే-ప్రథమస్సర్గ: 558 

(శ్రీరామన్య _పజానురంజకత్వమ్) 

న చాన్ఫతకథో విద్యా వృద్ధానాం (పతిపూజక :, 

అనుర క్ర: |పజాభఖిశ్చ ప్రజాశ్చా ప్యనురంజతే. 6౪ 

సానుకోశో జితకోధో బాహ్మణ[ప్రతిపూజక:, 

దీనానకంపీ ధర్మజ్లో నిత్యం (పగహవాం చ్చుచి:. ౧౫ 

మదురభాషణశిలః, యద్య ద్వక్రి తన్మధురమెవ వదతీత్యర్థ:. వూర్వభాషీ ఆతి నీచం (పత్యపి. 

స్వయ మేవ వూర్వం భాషమాణ ఇత్యర్థః (సియంవదః (పియవాగ్వచనశీలః, (సియవశే వదః 

ఖజికి తాచ్బీల్యే ఖచ్. ఖిత్యనవ్యయస్యేతి (హస్వ్యః. అరుర్ద్విషదజంతస్యేతి ముమాగమః.. 

శ తునిషయేసి |సియవచనశిలః, వీర్యవాజ ఆశితనిరోధినిరసనక్షమః, వూర్వం వీర్యవాఎ 

త్యవికృతత్వ ముక్త మితి న వునరు క్తిః, మహతా స్వేన వీర్యేణ, నవిస్మి తః ఆశితసకలవిరోధినిరననే 

కృతేపి “నాతిన్వస్థమనా యయా” విత్యు క్తరీత్యా కిం కృతం మయే త్యపర్యాఫ వవ స్థితః. “గర్వ 

స్ప్యా ద్మిస్మయో మద' ఇత్యమరః, వర్తత ఇతి శేషః. ౧౩ 

(న చేతి) స ఇతి శేషః. స రామః, అనృతకథో న భవతి, కథా (పబంధకల్పనా, అనృతా 

అసత్యా కథా యస్య స తథా. కల్పితేతివృ త్తకాఒసత్కావ్యాలాపవర్తిత ఇత్యర్తః. వేతీతి విద్యాజా, 

విదే శృతు ర్వసుః. అనృతకథాభావశ్చ న తదజ్ఞానాత్, కింతు తద్వర్హ్యత్వజ్ఞానా దిత్యర్థః. వృద్దానాం 

పూర్వోక్త తివిధవృద్దానాం, (పతివూజక:ః (పత్యుద్గమ్య వూజక:. “బ్రాహ్మణ (పతివూజకి ఇతిపాఠే _ 

బాలవృద్ధసాధార ణ్యేన (బ్రాహ్మ ణమ్మాతవూజాపరః, “దశ వర్షశ్చ (బాహ్మణ శృతవర్షశ్చ క్ల తియ: 

పితా వుతౌ స్మృతా విద్ధి" త్యాపస్తంబః. (పజాభిః పండితపాదురావిశేపషేణ సర్వాభిః (పజాభిః, 

ఆనుర కః అనురాగవిషయీకృతః, తత హేతు మాహ ((వజాశ్చా ప్యనురంజతే) అనురంజయ 

తీత్యర్థః. అంతర్భా విత ణ్యంతో= యం. స్వయం వూర్వం (పజా రంజయిత్వా తత స్తాభి రనురకో 

భ వతీత్యర్థః. చాదయ స్పర్వతోక్తగుణసముచ్చయార్జాః. oy 

(సానుకోశణ సదయః. “కృపా దయానుకంపా స్యా దనుకోశ' ఇత్యమరః. దయా హి 

నామ పరమఃఖాఒసహిష్టుత్వం. జిత కోధః వశీకృతకోపః, న త్వవశేన | కోధ ఉత్పద్యత ఇత్యర్థః" 

(బహ్మ వేదః, తద్విదంతితి బ్రాహ్మణాః, తదధీతే తద్వేదే త్యణ్, (పత్యుద్గమ్య వూజకః (పతి 

[70 } 



ర్ 4 శ్రీమ్షదామాయజకే, గోవింద రాజీయవిశిస్టే. 

కులోచితమతిః కా[తం ధర్మం స్వం బహు మన్యతే, 

మన్యతే పరయా కీర్త్యా మహ త్స్యర్గఫలం తతః, ౧౬ 

నా(శేయసి రతో విదా న్న విరుద్దకథారుచిః, 

ఊత్తరోత్తరయక్తౌ చ వక్తా వాచస్పతి ర్యథా. ౧౭ 

అరోగ స్తరుణో వాగ్మీ వపుష్మాజు దేశకాలవిక్, 
లోకే పురుషసారజ్ఞ సాధు రేకో వినిర్మిత:. లలా 

వూజకః, బాహ్మణానాం (పతివూజక ఇతి యాజకాదిత్వాడ్ షష్టీనమాసః. దీనానుకంపీ దీనేషు 
విశేషతోనుకంపావాకా, విశేషో [నామ యత దీనో దృష్ట స్తత్తెవ స్థిత్వా దానమానాదికరణం. 

దర్శజ్ఞః సామాన్యవిశేషధర్మ జ్ఞ, 2, (పృగహవా౯ణ నియమవాకా, “అభయం సర్వభూతేభ్యో దదా 

మ్యేత ద్య)తం మమేతి వక్ష్యతి. శుచిః పరస్వానాకాంక్షీ 'యార్థే శుచి స్పహి శుచిర్న మృద్వారి 

శుచి శుచి” రితి మనున్మరణాత్. ౧౫ 

(కులోచితమతిః) ఇక్షాకువంగోచిత దయాదాక్షిణ్య శరణాగతసంరక్షణాదిధర్మైక (పవణ 

బుద్ధిః, స్వం క్షాతం ధర్మం దుష్టన్మిగహవూర్వకం [పజాపరిపాలఅనరూపం, బహు మన్యతే గౌరవేణ 

జానాతి “శేయా౯ స్వధర్మ” ఇతి | శవణాత్, పరత్వాపాదక ధర్మే భ్యోపి జనిత్వార్జితం క్ష(త్రధర్మం 

గౌరవేణ పశ్యతిత్యర్లః. బహుమానే హేతు మాహ (మన్యత ఇతి) తతః క్షతధర్మాత్, పరయా 

కీర్వా, మహత్ న్వర్గఫలం భవతీతి, మన్యతే జానాతి. _స్వవర్ణస్వాశ్ర మోచితధర్మః కీరిద్వారా 

స్వర్గసాధన మితి జ్ఞాత్వా క్షతధర్మం విశిష్యానుతిష్షతీత్యర్థః. ౧౬ 

(నేతి.) ఇశేయసి నిష్బలే కర్మణి, న రతః న సక్తః, కాదాచిత్కలీలాకర్మ న దుష్యతీతి 

భావః. ద్యూతాదిషు న సరక్ర ఇత్యర్థః, తత్ర హేతు /ర్విద్వానితి) న విరుద్దకథారుచిః ధర్మ వి రుద్ద 

(గామ్యాలాపాదిషు రుచిరహితః. ఉ త్తరో త్రరయుక్తా లౌకికవై దికవిషయో తరో త్రరయు క్రి కక్ష్యాయాం, 

వాచస్పతి ర్యథా బృహస్పతి రివ, వక్తా అ(్రతిహతవాగ్య్య వ హారః. ౧౭ 

(ఆరోగ ఇతి) “యువా స్యా త్సాధు యువాధ్యాయకః, ఆశిస్థో ద్రఢిప్టో బలిష్టా ఇత్యాది 
శుత్యర్థోఒనేన (పతిపాద్యతే, అరోగః అధివ్యాధిరహితః, అనేన ఆశిష్ట ఇత్యుక్త మశనసామర్థ్య 
మాశీర్వాదవిషయత్వం చోక్తం. తరుణః యువా, వాగ్మీ (పశస్తవాక్, అనేన యువాధ్యాయక 
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టు 
శీరామనం |పజానురంజక తం (& ఫ్ట్ 609) 

సతు (శేష్పై ర్గుకై ర్యుక్తః ప్రజానాం పార్థివాత్మజ:, 

బహిశ్చర ఇవ (పొజో బభూవ గుణత: ప్రియ:, ౧౯ 

సమ్య గ్విద్యావ్రతస్నాతో యథావ తాంగ వేదవిత్ , 

ఇష్వుఫ్టు చ పితు శ్చేష్టో బభూవ భరతా[గజ:. కే ౧ 

ఇత్యుక్త ముక్తం, వవుమ్మోకా (పశస్తశరీరః, అనేన బలిష్ట ఇత్యుక్తం కాయబలముక్తం. 

దేశకాలవిత్ అధ్యయనదేశకాలజ్ఞ ః, అనేన సాధుశబ్దార్స్ వివృతః, వురుషసారజ్ఞః సకృద్దర్శన 

మ్మాతేణ వురుషహృదయసర్వస్వజ్ఞ, ః. “సారో బలే స్థిరాంశే చే త్యమరః. లోకే వీకః అద్వితీయ. 

సాధు రితి, వినిర్మితః నిశ్చితః, “అపకారిషు య స్పాధు స్స సాధురితి కీర్తితి ఇత్యుక్త' 

సాధు విశేషత్వ జ్ఞాపనం. 
౧౮ 

(స ఇతి,) (శ్రేష్టాః ఉక్తె రన్న్యైశ్చ గుణై ర్యుక్తః, పార్ధివాత్మజః, బహిశ్చరః (పాణ ఇన, 

(ప్రజానాం, గుణతః గుణైః, (పియో బభూవ. ౧౯ 

(సమ్యగితి.) కేచి ద్విద్యామా(తేణ స్నాతాః, కేచి ద్వృతమాత్రేణ స్నాతాః, రామస్తు విద్యా 

(వతాభ్యాం స్నాతః, “అధీత్య స్నాయా' దితి స్మృత్యుక్తరీత్యా సమ్యగ్వేదా నధీత్య [వతాని చ 

కృత్వా కృతసమావర్తన ఇత్యర్థః. యథావత్ త త్వ్వత:, సాంగచేదవిత్ సాంగవేదార్థజ్ఞః, 

అనయా సృథగుక్త్యా అధ్యయన మక్షరరాశిగహణే ఫల మిత్యవగమ్యతే. ఇషవః అమం;త్రకా 

శృరాః, అస్త్రాణి సమంగకాః, సేనాంగత్వా దేకవద్భావః. ఇష్వస్తనవిషయే, పితుః దశరథాత్, 

(శేషః. దశరథా దవరాః ఖల్వితరే ధన్విన ఇతి భావః. భరతా(గణజః అస్మి న్నర భరతేన 

నిరూపణీయో రామః, “మహేష్వాసే మహ్మాపాజ్లే భరతే స్వయ మాగతి ఇతి రామస్య 

వచనాత్, విం 
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కల్యాజాభిజన సాధు రదీన స్పత్యవా గృజు:, 

వృద్ధి రభివినీతశ్చ ద్విజై ర్ధర్మార్ధదర్శిభి:. ౨౧ 
వ 

కనాను 

ధర్మకామార్థత త్వజ్ఞః ఫ్మృతిమాకా |ప్రతిభానవాజా, 

లౌకకే సమయావా దె కృతకల్పో విశారదః. యం 

నిభ్భత స్పంవృతాకారో గు ప్రమంత్ర సృహాయవాజా, 

అమోఘ కోధహర్షశ్చ త్యాగసంయమకాలవిక్. ౨౩ 

(కల్యాజేతి.) ఆభిజనః మాతృపితృవంశ ః, కల్యాణః కోభనః, అభిజనః యేన న తథా. 

తత హేతు (స్పాధు రితి.) నిర్దోష ఇత్యర్థః. ఆదీనః క్షోభ హేతుము సత్స్వ ప్యక్షోభ్యాంతఃకరణః. 

సత్యవాక్ అతికృ చ్చేంపి సత్యవచననిరతః, బుజుః స్వారాద్యః, అభివినీతః నుశిక్షితః, ౨౧ 

(ధర్మేతి,) ధర్మ కామార్థ తక్త్వజ్ఞః “న వూర్వాహ్హమధ్యాహ్నా=పరాహా నఫలాకా కుర్యా" 

దితి సృత్యుక్తరీత్యా వూర్వాహ్లాదిషు కాలేషు కర్తవ్యధర్మార్గకామజ్జ ఇత్యర్థః, _స్పృతి మాకా 

జ్ఞాతార్థ్ణవిషయే విస్మరణరహితః, (పతిభానవాకా *పజ్ఞాం నవనవోన్మేషశాలినీం (ప్రతిభాం వదు 

రికి [పోక్తలక్షణ పతిభానయుక్తః, లౌకికే లోకైక (ప్రమాణకే, సమయాచారే సాంకేతికాచారే, 

“స్యాత్సంకేతస్తు సమయ' ఇత్యమరః. కృతకల్పః కృత సంస్థాపన, విశారదః. తదాచరణ 

సమర్థః. ౨౨ 

(నిభృత ఇతి ) నిభృతః వినీతః. 'వశ్య పణేయనిభృత వినీత (పశితా స్పమా' ఇత్యమరః, 

సంవృతాకార; హృదిస్థితక ర్తవ్యార్థవ్యంజకేంగితాకారగోపనవతురః, సంవృతత్వం గూఢత్వం. 

గు ప్తమంతః ఫలపర్యంత మనః రవిదితమం[త ఇత్యర్థః. సహాయవాక్షా (పశస్తమంత్రియు క్రః, 

అమోఘ కోధహర్ష ః ఫలపర్యవసాయికోపసంతోషః, త్యాగసంయమకాలవిత్ వస్తుత్యాగ 

తత్సం్యగ్రహణకాలవిత్. ౨౩ 
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(శ్రీరామస్య (వ్రజానురంజకత్వం) 

_ దృఢ శీ డ్రి స్థిర ప్రజ్ఞో నా౭-సద్దాహీ న దుర్జభాఃి _ | 

స్త_ది రప్రమ త్తశ్చ స్వదోషపరదోషవిత్, ౨౪ 

శా స్త్ర్రజ్ఞశ్చ కృతజ్రశ్చ పురుషాంతరక్షోవిద:.. 

శ యః (హృగహానుగహయో ర్యథాన్యాయం విచక్షణ. ౨% 

సత్సంగ హ|ప్రగహళే స్థౌనవి న్ని(గహస్య చ, 

ఆయకర్శ్మ ణ్యుపాయజ్ఞ స్పందృష్టవ్యయకర్మవఏిత్. ' ౨౬ 

(దృఢభక్తి రితి) దృఢభ _్తిః దెవగుర్వాదిషు నిశ్చలభ క్తిః, స్థిరస్తజ్ఞః భక్తిజన్యాఒ(పకంప్య 

-తత్తంజ్ఞానః, అతవీవ నాసధ్లాహీ నాసదర్గగాహీ, అసజ్ఞనసంగహణరహితో వా. న దుర్వచాః 

న పరుషభాషీ, నిస్తం[దిః ఆలస్యరహితః, సర్వదా శాస్త్రపరిశీలనపర ఇత్యర్థః. అతవీవా 

= (ప్రమత్తః శాస్త్రారే ష్వనవదానరహితః, స్వదోషపరదోషవిత్, లోకే కశ్చిత్ పశ్యతి పరదోష 

మాత్మదోషం స పశ్యతి, అయంతు న తథా. పరదోషవత్ స్వదోషం చ పశ్యత్యేవ. వక్ష్యతి భరతం 

(పతి - “శిరసా యాచత స్తస్య వచనం న కృతం మయి తి. ౨౪ 

(శాస్ర్రజ్ఞ ఇతి.) సాంగవేదాతిరి క్త విద్యాస్థానజ్ఞ , కృతం కృతాంతం సిద్దాంతం, జానాతీతి 

కృతజ్ఞః, అతః - 'కడంచి దుపకారేణ కృతే నైకేన తుష్యతీ” త్యనేన న వనరు కి కః, వురుమాణా 

మంతరం తారతమ్యం, తతత కోవిదః పండితః, వురుషదర్శనమా[(త్రేజాజయం సాదు రయ 

మసాధు రితి త త్తత్స్వరూపవిశేషజ్ఞ ఇత్యర్థః. యః (పసిద్ధః, పృగహః మి(త్రాది స్వీకారః, 

అన్నుగహః స్వీకృతపరిపాలనం, తయోః, యథాన్యాయం యథాశాస్త్రం, విచక్షణః సమర్థః, 

ఇా(స్త్రమర్యాదా మనతి కమ్య మితస్వీకారాదికృ దిత్యర్థవ నువ్వు పెితి సమాసః. ౨౫ 

(సదితి.) సతాం సంగహే స్వేకారే, (పగ హణే పరిపాలనే చ, విచక్షణ ఇతి శేషః, 

నిగహస్య అసన్నిగహస్య చ స్థానవిత్ అవకాశవిత్, “అవకాశే స్థితౌ స్థాన మిత్యమరః. 

'ఆయకర్మణి న్యాయ(పా ప్తధనార్దనకర్మజి, ఉపాయజ్ఞః వుప్పేభ్యో మధు మధుకర ఇవా౭.పేడనేన 

అసిత 

*(య ఇతి) [ప్యగహానుగహయోః ప్రగహః శరణాగతస్య ప్రథమస్వేకారః, అన్ముగహోనామ 
స్వేకృతస్య పరిపాలనం, తయో ర్యథాన్యాయం న్యాయ మనతిక కమ్య, విచక్షణః రక్షితుం 
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క్రైష్ట్యం శాస్త్ర సమూహేషు ప్రాప్తో వ్యామిశ్రకేషు చ, 
అర్థధర్మౌ చ సంగృహ్య సుఖతంత్రో న చాలస:. ౨౬ 

వైహారికాణాం శిల్పానాం ఏజ్జాతార్థవిభాగవిత్, 

ఆరోహే వినయే చైవ యకో వారణవాజినాం. ౨౮ 

షపజాభ్యో ధన మాదాతుం చతుర ఇత్యర్థః. సందృష్ట వ్యయకర్శ విత్, 'కశ్చిదాయస్య చార్జేన- 

చతుర్భాగేన వా వునః, పాదభాగై (స్రైభి ర్వాపి వ్యయ స్పంచోద్యతే బుధైె” రిత్యాది 

శాస్త్రావగతవ్యయకర్మ జ్ఞ :. ౨౬. 

(శె )ష్ట్యమితి.) శాస్త్రుసమూహేష వేదవేదాంగేషు, శష్ట్యుం మహాతాత్పర్యజ్ఞ త్వం (ప్రాఫ్లః, 
వ్యామిశకేషు సంస్కృత పాకృతభాషాత్మక కావ్యనాటకాలంకారాదిషు చ, శి)ఘ్యం [పాప్త 
ఇత్యనుషంగః. అర్జధర్మా సంగృహ్య, సుఖతంతః సుఖపరతంతః, అర్థధర్మ సంగహణ 
వూర్యక మేవ సుఖసేవీ, నతు కేవలకామపరతం త ఇత్యర్థః. నచాలసః అర్థధర్మ సం గహే 
నిరాలస్యః, ౨౭ 

(వై హారికాణా మితి.) వై హారికాణాం విహార్వపయోజనానాం, తదస్య [ప్రయోజన మితి కక్. 
శిల్పానాం గీతవాది[తాణాం చితకర్మా దీనాం చ. విజ్ఞాతా విశేషజ్ఞ:. అర్థవిభాగవిత్ “ధర్మాయ 
యశ సేఒర్భ్థాయ ఆత్మనే స్వజనాయ చ, పంచధా విభజకా విత్త మిహాముత చ శోభతి ఇత్యుక్త 
విభాగవిత్, వారణవాజినాం గజానా మశ్వానాం చ ఆరో హే ఆరోహణే, వినయే ఆరుహ్య శిక్షణేచ్చ 
యుక్తః సమర్థః, 

౨౮ 

సమర్థః, యుక్తాయు క్రవిచార మనతి(క్రమ్య కరణచతుర ఇత్యర్థః. (సత్సంగ హః) సదాచార;. 
తస్య (పకర్షేణ (గ్రహణే సమర్థః, న్టానవిత్ న్మిగహస్య చ దుష్టనిగహన్య జ్ఞానవిత్, చకారాత్. 
శిష్టపరిపాలనే చ, యద్వా, (పగహః కరాదీనాం (ప(గహణం, అను గహః తస్మికా సావశేష. 
గహణం, కృతాగసా మపరాధానుసారేణ బంధనస్య మోక్షస్య చ యథాశా(స్త్రం అనుష్టానే 
నివుణః. సత్సంగహష గహజే = సతాం దూరసానాం, సంగహే స్వీకారే, (ప్యగహణే (పకర్టేణ 
క్షేతదానభూషణాదిభిః స్థితికరణ్కే ప్రణయే వా విచక్షణః, ఇతి మునిభావ ప్రకాశికా ముగ 
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(శ్రీరామస్య (పజానురంజకత్యం) : 

ధనుర్వేదవిదాం (శేఘై లోకేఒతిరథ సమ్మతః, 

అభియాతా ప్రహర్తా చ సనానయవిశార ద:. 

అపపధృష్యుశ్చ సంగ్రామే [కుధైైరపి సురాసుథై:. . ౨౯౪ 

అనసూయో జిత కోధో న దృప్తో న చ మతరీ, i 

న చావమంతా భూతానాం * నచ కాలవశానుగ:, sou 

(ధనురి, త్యర్ధాధికః. ధనురాదిస్వరూష| పతిపాదకో వేదో ధనుర్వేదః. ఉపవేదత్వా ద్దను 

శ్వేదస్య వేదత్వం. తద్విదాం మధ్యే, (శేష్టః సమర్మధనుర్వేదవి దిత్యర్థః. ల్లోకే సర్వత, 

అతిరథానాం అ పతిహతరథగతీనాం, సమ్మతః వూజికః, మతిబుద్ధీత్యాదినా క్రః, క్షేనచ వూజాయా 

మితి సమాస పతిషేధాభావ ఆర్షః. అభియాతా శ తుసమాగమానంతరం న ప్రహర్తు మిచ్చతి, 

కింతు స్వయ మేవ యత శశవ స్త స త గచ్చతి, త తాపి న దుర్గ పదేశావలంబనేన యాతి, కిం 

త్యభియాతా అభిముఖం యాతా. పహరా చ, అభిగమ్య న యోధై ర్యోధయతి, కింతు స్వయమేవ 

నాసేరే స్తిత్వా పథమం |పహరతి. సేనానయవిశారదః స్వయం | పహరన్నపి న న్వసేనాం 

-ఛేదయతి, కింతు పరదురవగాహచకవ్యూహాది విభాగేన సేన్నాపాపణసమర్థః. అపధృష్య శ్చ 

4పధర్ద యితు మశక్యః, సర్వథా విజయీత్యర్థః. సంగామే (పణత్యా తు జేతుం శక్య ఇత్యర్థః. 

న కేవలం మనుమైః, సురాసురైః పరస్పర విరోధం విహాయ మిళిత్తైరపి, న చోపశాంతైః, 

కుద్ధెః (కోధపరశై ః, విం 

వీవం కల్యాణగుణపరివూర్ణ త్వ ముక్తం. అథ హేయ పత్యనీకత్వ మాహ (అనసూయ ఇతి.) 

అవసూయః అసూయారహితః, జిత క్రోధః [కోధపారవశ్యరహితః, నదృషప్తఃన గర్విష్టః క, నచ 

మళ్సరీ పర పంపద్విషయే ద్వేషరహితః “మత్సరోన్యశుభద్వేషి ఇత్యమరః. నచ కాలవశానుగః 

సత్వరజస్తమః ప్రధాన కాలానుగుణసత్వరజ స్తమోగుణో న భవతి, కేవలసత్వమ్పూర్రి రిత్యర్థః, ౩0౮ 

* (నచ కాలవశానుగః) కాలవశః కాలపారతం త్యం, తదనుసాదీ నభవతీత్యర్థః “దశవర్ష 

సహస్రాణి దశవర్ష శతాని చ, వత్స్యామి మానుషే లోకే పాలయజా పృథివీ మిమా మితి 

భగవతై వ కాలనియమఫ్యోక్తత్యాత్. ఇతి తత్త్వ దీసికా, 
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ఏవం (శేష్టగుతై ర్యుక్తః ప్రజానాం పార్థివాత్మజః, 

సమ్మత స్త్రిషు లోకేషు, వనుధాయాః తుమాగు జై: 8౧ 

బుద్ధ్యా బృహస్పతే స్తుల్యో వీ ర్యేజాపి శచీపతే:. 8౨ 

తథా సర్వ|పజాకాంశైః [పీతిసంజననైః పితుః 

గుజై ర్విరురుచే రామో దీప్త సూర్య ఇవాంశుభి:. 33. 

* శ మేవం |వ్రతసంపన్న మప్రధృహ్యపరా క్రమం, 
లోక పాలోపమం నాథ మకామయత మేదినీ. ౩౪ 

ఉక్తగుణోపసంహారవూర్వకం గుణాంతరాణ్యాహ (వీవమితి. వవం ఉక్తపకారేణ, 

పార్ధివాత్మజిః రామః, 'పజానార మధ్యే, (శేష్పెః లోకో తరెః గుణై ర్యుక్తః, తిషు లోకేషు, న. 

సమ్మతః వూజితః, (క్షమాగుకైః) క్షమారూపగుతైః, బహువచనం | పకారభేదాభిి పాయేణ, 
వసుధాయాః భూమేః, తుల్య ఇతి వక్ష్యమాణ మనుషజ్యతే, 9౧౪ ౩౨ 

ఉపసంహరతి (తథేతి.) తథో వూర్యో క్రరీత్యా, సర్వ పజాకాంతై : ప్రిబాలయువవృద్ధానాం 
(ప్రియెక, పితుః :చీతిసంజననై ః , దృష్టాంతార్థమిదం. పితు రివ సర్వేషాం |పిమై రిత్యర్థః . తౌ 

పి 

వవంభూతై ర్లుణైః, రామః స్వతస్సుందరః, స్వతో దీప్త న్పూర్యోంఒశుభి రివ, విరురుచే బభౌ. ౩౩ 

వీవం రామగుణాకా (పదర్శ్య తి తృృతం భూమ్యుపలక్షి తసకలలోక్షపావ వణ్యం దర్శయతి. 
(తమేవ మితి.) వీవం గుణసంపన్న ఎత్వవత్, | వతసంపన్నం ఆగశ్రితనంరక్షణరూషప వతసంపన్నం, 
అ(ప్రధృష్యపరాకమం అకుంఠ పతాపం, సర్వే లోకపాలా ఉపమా యస్య తం, రామం, మేదినీ, 
నాథం, ఆకామయత, భూమే ర్నాథ త్పోచితో= భూది త్యర్థః. అధథవా-చీవం బాలకాండో క్తరీత్యా, 

* తనిక్లొకే. వీవం వృత్తసంపన్నం సదాచార సంపన్నం, లోకపాల ఉపేందః, తన్య 
స్టితిక ర్హృత్వేనా౭.వతారాత్, స ఉపమా యస్య తం, నాథ త్వేనాకామయత, మేదినిశబ్దన మేదినీస్టాయినో" 
జనా లక్ష్యంతే, మంచాః [కోశంతీతిన దితి కేచిత్, మేదినీ తదధిష్టానదేవతా, అకామయత.. 
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తా 

(శ్రీరామస్య పజానురంజకత్వమ్) 

ఎశతైస్తు బహుభి ర్యుక్తం గుకై రనుపమై సుతం 

దృష్టా దశరథో రాజా చే చింతాం పరంతపః. 3౨% 

అథ రాజ్ఞో బభూ వైవం వృద్ధస్య చిరజీవిన:, 

పీతి రేషా కథం రామో రాజా న్యా న్మయి జీవతి. 3౬. 

గా a ర 

[(వతసంపన్నం 'రామస్తు సీతయా సార్ల” మిత్యుక్తరీత్యా క్రీడారస సంపన్నం, ఆ పధృష్య 

సర్మాకమం విరోధివర్గం నివర్య నాత్స్యభోగ[ప్రదం, లోకాలు పాలయతీతి" లోకపాలః, సమస్తోప 

ఖోగసాధనసంపన్న ఇత్యర్థః, ఉప సమీపే, మా లక్ష్మీః, సేతారూపా యస్య సః ఉపమః, 

లోకపాల శ్చాసా వుపమ శ్చేతి సమానః. తం లక్ష్మ్యా భోగా ననుభవంతం రామం, మేదిన్యపి 

నాథ మకామయత స్వయంవరేణ కంఠే మాలికాం దాతు మెచ్చ దిత్యర్థః. ఈ౪ 

న కేవలం లోక స్తం నాథ మకామయత, రాజాపీ త్యాహ (వీతై రితి.) వీతైః వూర్వోకై:,. 
బహుభిః అసంఖ్యేయైః. అనుపమైః లోకే కుతా ప్యేతాదృశగుణాదర్శనా దసదృశై క, గుణైః 

యుక్తం, సుతం దృష్ట్వా, రాజా రాజ్యభరణ(శాంతః, పరంతపః శతు సంహారవ్య(గః, దశరథః, 

చింతాం మనోరథం చ, కే, శి 

తామేవ చింతాం స్పష్టయతి అథేత్యాదినా స్యుర్గ్ల మవావ్నయా, మిత్యంతేన. (అథేతిం 

అథ రామగుణదర్శనానంతరం.  చిరజీవినః వృద్ధన్య వయోవృద్ధ స్మేతి జ్ఞానవృద్ధవ్యావృ త్తిః. 

వృద్ధత్వాతీ (పీతి రిత్యుచ్యతే. వవం వీవం పకారేత్యర్థః. మయి జీవతి రామః కథం రాజా స్యా 

దిత్యేషా ప్రీతి రృభూవ. అత కథ మిత్యు క్తిః కై కేయీోవరదానకృతవిఘ్న శంకా పతిసంధానేన, ౩౬ 

శివషరిపాలనదుష్టన్ని గహయో ర్మేదిన్యా వీవ హర్ష హేతుత్వాత్. తథో క్రం. “భూమిర ప్రనృప. 

న్యాజదై. త్యానీకశతాయుతై :, ఆకాంతా భూరిభారేణ (బహ్మాణం సాయయాి వితి. త 

[71] 
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ఏషా హ్యస్య పరా (పీతి రది సంపరివర్త త్తే 

కదా నామ సుతం ద్రజ్యా మ్యభిషిక్ర్ష మహం ప్రియం. .-:. ౩8 

వృద్ధికామో హి లోకస్య సర్వభూతానుకంపన:, 
మత్తః ప్రియతరో లోకే పర్ణన్య ఇవ వృష్టిమాకా. తలా 

యమశ క సమో వీర్యే బృహస్పతిసమో మతా, 

మహీధరసమో ధృత్యాం మత్తశ్చ గుణవత్తర:. ' శ్రికా 

మహి మహ మిమాం కృత్స్నా మధితిష్టంత మాత్మజం, 

అనేన వయసా దృష్టో యథా స్వర్గ మవాప్ను యాం. ఇం 

'ప్రేతే రౌత్కట్య మాహ (విషేతి,) ఆత్రాంత ఇతికరణం |దష్టవ్యం. (దక్షామీతి వీషా పరా 

నిరతిశయా, |పీతిక, అస్య దశరథస్య, హృది సంపరివ ర్తతే సమ్యక్ అవిచ్చిన్నం అనువర్తతే. ౩౭ 

అథ రామస్య రాజత్వయోగ్యతానుసంధానిం దశరథస్య దర్శయతి క్లోక్షతయేణ, 
(వృద్ధికామ ఇతి.) వృద్ధికామ ఇత్యనెనాఒవూరై్వశ్వర్యపదత్వ ముక్తం, సర్వభూతా న్యను 

కంపయతీతి సర్వభూతానుకంపనః. కర్తరి ల్యుట్. అనేన (భ పైశ్వర్యసాధకత్వ ముక్తం, 

మమాత్మజ ఇతి శేషః, దానే సంతాపహారిత్వే చ దృష్టాంత మాహ (వృష్టిమాళా సర్దన్య ఇవేత్సి 

లోకే విషయే మత్తః పియతరః అతిశయేన (పీతిమాన్, (పీణాతీతి (పియః, పచాద్యచ్. తిలా 

పూర్వం (పియతరత్వ ముక్తం, అత తద్ధేతుగుణవ త్తరత్వ ముచ్యతే. (యమశ కసమ ఇతి.) 

(పత్యేకం సామ్యానర్లత్వా ద్యమశ క్రేత్యు క్రం, త్రికొ 

(మహేమితి.) యథా స్వర్గం స్వసదృశం స్వసుకృతానురూవం స్వర్గ మిత్యర్థః. యద్వా, 

యథాన్వర్గం యథాభూత స్వర్గం, 'య స్త్వయా సహవాసనః స స్పర్ష ఇత్యుక్త రామసొందర్యానుభవ 

స్వర్గ మిత్యర్థః అం 
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(శ్రీరామస్య యౌవరాజ్యభిషే కపస్తావః :) 

ఇత్యేతై ర్వివిఛైసై “సై రన్యపార్ధివదుర్ల ఖై, 
పరిమేయెశ్చ లోకే లోకోత్తరై ర్లుణెః. ఇరా 

తం సమీత్యు మహారాజో యక్తం సముదితై శ్ఫుభఖెః, 
నిశ్చిత్య సచివై సార్ధం యువరాజ మమన్యత. ౪౨ 

| చ వ్యంతరికే. భూమౌ చ ఘోరముత్సాతజం భయం, 
సంచచకే చ మేధావీ శరీరే చాత్మనో జరాం. STS 

(ఇతీతి) శ్లోకద్యయ మేకాన్వయం. ఇతి వూర్వోక్త క్తరీత్యా, వివిధై సై సై స్తెః తత్తత్కార్య శేదేన- 

పసిద్ధెః, అన్యపార్థివదుర్లభై ః రామాన్యరాజదుర్లభెః, శిప్టై.ః ఉ క్రవ్యతిరి క్రసొశీల్యాదిభిః, ఆపరి 

'మేయైః అసంభ్యేయెః, కతిపయగుణాః (పదర్శితాః, శిష్టా స్త్వ్వపరిమేయా ఇతి భావః. లోకే 
లోకో తరెః లోకే కుత్యా ప్యేవం లోకో త్తరగుణా న సంతీత్యర్థః. సముదితైః స్వాభావికైః, శుఖైః 
కల్యాణతమైః, వీతైర్లుణైః యుక్తం తం రామం సమీక్ష్య, 'మహారాజో దశరథః, సచివై స్పార్టం. 
వశ్చిత్య, యువరాజ మమన్యత, అయం యువరాజో భవేదితి నిశ్చితవా నిత్యర్థః. భం 

అథ సద్యో రామాభిషేకక ర్రవ్యతకాహేతుం స్వవిపత్రిసూచకం దుర్నిమిత్త మాత్మ నో" 
జరాం చాలోచతవా నిత్యాహ (దివి). ది వ్యంతరిక్షే, భూమౌ చ, యాన్యుత్చాతాని, తజ్జం భయ. 
మిత్యర్థః. తాని చోక్తాని జ్యోతిశ్శ్ళాస్టై - *“స్వర్భాను కేతు నక్షత (గహ తారార్క చందజం, దివి ' 
చోత్పద్యతే యచ్చ తద్దివ్య మితి కీర్తితమ్, వాయ్వ భ సంధ్యా దిగ్గాహ పరివేష తమాంసి చ, 

ఖవురం చేందచాపం చ తద్విద్యా దంతరిక్షజమ్. భూమా వుత్వద్యతే యచ్చ స్థావరం వాఒథ 
జంగమమ్. తదైకదేశకం భౌమ ముత్పాతం పరిచక్తతి ఇతి భయావహాని ఘోరాణి 
డివ్యాద్యుత్సాతానీతి ఫలితార్థ:ః. మేధావీ సూక్ష్మదర్శి, రాజా సంచచక్తే దృష్టవాకా సచివాయో క్రవా 
చితి వా. ఆత్మన శ్శరీరే జరాం చ సంచచక్తే, ఖ్యాఇఖభావ ఆర్డః, Ye. 
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పూర్ణచం దానన స్వ్యాథ శోకాపనుద మాత్మనః, 

లోకే రామస్య బుబుధే సంప్రియక్యం మహాత్మనః Yq 

అత్మనశ్చ (పజానాం చ శేయసే చ పియేణ చ, 

ప్రాప్తకాలేన ధర్మాత్మా భక్త్యా త్వరితవా న్నృపః. 9౫ 

నానానగరవా స్తవ్యాజ పృథగ్గానపదా పి, 

సమానినాయ మేదిన్యాః వధావాజా పృథి ఏ పతీజా. ౪౬ 

న తు కేకయరాజానం జనకం వా నరాధిపః. 

త్యరయా చానయామాస పశ్చా త్ల (శోష్యత: (ప్రియం. ౪8 

వీవం రామాభిషేకే హేతుద్వయ ముక్తం. సర్వలోకపియత్వం చ హేతు మాహ _ 

(వూర్ణ చం దానన స్యేతి.) ఆధ ఉత్పాతదర్శనానంతరం, వూర్ణ్జచం దాననన్య తద్య త్సర్యసంతావ 

హఠస్య, మహాత్మనః నముహామతేః రామస్య, లోకే విషయే, సంపియత్వం కీదృశం, అత్మనః 

శ్వస్య, కోకాఫనుదం ఉత్పాతాది భయనివ ర్తకం, సమ్యక్ (పియత్వం, బుబుధే అనుసందధా 

చిత్యద్ధః. ఇళ 

నీవ మనుసంధాన ప్రయోజనమాహ (ఆత్మన ఇతి,) ఆత్మనః ప్రజానాం చ, శ్రేయసే సే హెతార్థాయ, 

1పియేన చ [పియాయచ, చతుర్థ్యర్థ తృతీయా. ధర్మాత్మా ధర్మశీలః, ధర్మేణ పాణిసంర క్షకః, 

నృపః, [పాప్రకాలేనోపలక్షి తస్సజా, భక్త్యా (పీత్యా, త్వరితవాకా. పా ప్రకాలత్వం స్వస్య వృద్ధత్వం, 

రామయావనం, వసంతకాలో వా. _ yt 

(నానేతి.) నానానగరేషు వసంతీతి నానానగరవాస్తవ్యాః, తాకా, వసే న్తవ్యత్క ర్తరి ణిచ్చేతి 

కర్తరి తవ్యత్ (ప్రత్యయః. పృథగ్ణానపదాళ జనసదాంతర స్థాకా, మేదిన్యాః భువః, (పధానాళా 

న కేవలా నవాంతరనృపతీ నిత్యర్థః. సృథ కృమానినాయేతి వా. ౪౬ 

(నేతి) (శోష్యత ఇత్యనంతర మితికరణం ద్రష్టవ్యం. అనానయనే హేతు మాహ 

(త్వరయేతి) దూరవర్తిత్వా దితి భావః. కేకయరాజాన మిత్య్మత సమాసాంతవిధే రనిత్యత్వా 

ట్ట్లజభావః. Je 



అ యోఖ్యా కాళ్టే- వఛవథమన్సర్ల ౬. శీర్ 

(శ్రీరామస్య , యౌవవాత్యాభి పేక పస్తావః) 

తౌజా వేశ్మ నానాభరళ్లై ర్యథార్లం,|పతిప్టూజితాజ్చా. 

దదర్భాలంకృతో రాజా [ప్రజాపతిరివ ప్రజాః. | . ఇరా 

అథోపవి సే, బృ నృపతౌ తస్మిజా పరబలార్దనే, 

తతః ప్రవివిశు శేషా రాజానో లోకసంమతా :. లా 

అథ రాజవితీరేషు వివిధే ష్యాసనేషు చ, 

రాజానమే వాభిముఖా నిషేదు ర్నియతా నృపా:. ౫c 

స లబ్ధిమానై ర్వినయాన్వితై ర్నృపైః పురాలయె ర్లానపదైశ్చు మానవై:, 
క్యూ 

ఉపోవవిష్టై ర్న్ఫృపతి ర్వృతో బభౌ సహ్యసచకు రృగవా నివామరై:. ౫౧ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, [పథమ స్సరఠ:. 
౧ 

ప ౨౨ 

(తాః వేశ్మ నానాభరణైరితి.) ప్రథమం వేశ్మ నానాభరణైః వతివూజ్య, పశ్టా త్తాకా 

ఎదదర్మేత్యర్థః ఇలా 

వర్శనప్ర కార మేవాహ (అథేకి.) ప్రవివిశుః. నభామితిశేష:ః, శేషా; కేకయళాజజనకభిన్నా ౩.౪౯ 

(అథేతి.) రాజవితీర్లేషు రాజదత్తేష్కు నియతాః నియతదేశాధిపత్యాః, అంతరంగా ' వా, 

(స ఇతి) లబ్ధమానై: |పా ప్రబహుమావైః, వురాలయైః నానానగరఠవాసిభిః, ఉపోపవిపై.ః 

“-వాజవచన (శవణాదరేణ మందం మందం సమీపం (పాపైః, నృపైః మానవై శ్చ వృతో నృేపతిః, 
_భగవొజా మాహాత్మ్యవాకా, సహసచక్షుః ఇంద ఇవ, బభౌ. గం 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషకే, పేతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యానే, 
(పథమ స్సర్గః, 

అ ల 
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_ అథ ద్వితీయ స్సర్గః. 

తత; పరిషదం సర్వా నామం|త్య వసుధాధిపః. 

హిత ముద్దర్గణం చైవ మువాచ ప్రథితం వచః. ర: 

దుందుభిస్వనక ల్పేన గ ౦భీరేణాఒనునాదినా, 

స్వరేణ మహతా రాజా జీమూత ఇవ నాదయజా. ౨. 

రాజలక.ఇయక్రేన కాంశతేనా౭.నుపమేన చ, 

ఉవాచ రసయేక్తేన స్వరేణ నృపతి ర్నషృపాజా. మి. 

విదితం భవతా మేత ద్యథా మే రాజ్య ముత్తమం, 

పూర్వుకె ర్మమ రాజేంద్రై స్సుతవ త్పరిపాలితం. ళా 

అథ ద్వితీయ స్సర్గః, 

అథ రామాభిషేకస్య సర్వసమ్మతత్వం దర్శయతి ద్వితీయే. (తత ఇత్యాది.), తతః 
రాజాదినివేశానంతరం, పరిషదం పౌరజానపద సమూహం, ఆమం(్య అభిముభీకృత్య, హితం. 

(శేయస్కరం, ఉద్ధర్హణం ఉత్కూల హర్షజనకం, (పథితం (పకటార్ధం, ఎవం వక్ష్యమాణరీత్యా, యి: 

(వథీత మువాచేత్యుక్తం విశదయతి. (దుందుభిస్వేనకల్పేన) భేరీస్వననదృశేన, 
ఈషదసమాప్తా కల్పప్ (పత్యయః. గంభీరేణ గంభీరార్థేన, అనునాదినా దిశః (పతిధ్యనయతా,. 
స్వరేణ మహతా స్యరేణ, నాదయకా, జీమూత ఇవ మేఘ ఇవ, స్థితః. రాజా ఉవాచ వున 
స్ప్వరః కీదృశః? రాజలక్షణయు క్తేన (ప్రభావానురూపేణ, కాంతేన మృదునా, రసయుక్తేన 
మాధుర్యవ తా. తి. 

స్వకృతరాజ్యపాలనన్య వూర్వకృతపాలనా దవిశేషం సూచయన్నాహ (విదితమితి.) అంతే 
ఇతికరణం [దష్టవ్యం, ఉత్తమం వివులం, మే, వీత(దాజ్యం, మమ పూర్యకై 8 వూరః, రాజేందై9: 
రఘ్ముపభృతిభిః, సుతవ త్పరిపాలితం ఆత్మిపేన్లూ సురక్షిత మిత్యేతత్, భవతాం విదితం, 
క్తస్యచ వర్ధమాన ఇతి షష్టీ, భవద్భి ర్విదిత మిత్యర్థః, ళా 
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((శీరామస్య యౌవరాజ్యాభిషేకపస్తానః) 

సోహ మిక్వాకుభి స్పర్వై ర్న రేండ్రైః పరిపొలితం, 

(శేయసా యోక్తుకామో౭ఒస్మి నుఖార్త మభిలం జగత్. ౫ 

మయా ప్యాచరితం పూర్వై: పంథాన మనుగచ్చతా, 
ప్రజా నిత్య మని[దేణ యథాశ క్యభిరకితా:. ౬ 

ఇదం శరిరం కృత్న స్య లోకస్య చరతా హితం, 

ఒం పాండురస్యాతపత్రస్య చ్భాయాయాం జరితం మయా. అ 

(ప్రాప్య వర్షసహ్రాణి బహూ న్యాయాంషి జీవత;, 

జీర్ణ స్యాస్య శరీరన్య వి,శాంత మభిరోచయే. ల 

కానా. 

ఆస్తు, తతః కిమిత్య తాహ (సోహమితి) సః తద్వంశ్యోహం, ఇక్ష్యాకుభిః ఇక్షాకువం శ్యైః, 

సర్వైః నరేందైంః, పరిపాలితం అత వీవ నుఖార్హం, అఖిలం శజగత్ రాజ్యం, (శేయసా సుఖేన, 

“ఆధునాపి, యోక్తుం కామయత ఇతి యోక్తుకామః, అస్మి, తుంకామమనసోరపీతి మకారలోపః, 

_యోక్తు మిచ్భామీత్యర్థః. ౫X 

నను భవత్కృతం పాలనమే వాస్మాకం (శ్రేయ ఇత్యతాహ (మయాపీతి.) వూర్వైః రాజభిః, 

ఆచరితం క్ర్షుజ్ఞం, పంథానం మర్యాదాం, అనుగచ్చతా అనుసరత్తా, నిత్యం, అని|దేణ జాగ 

-రూకేణ, మయాపి, |పజాః యథాశ క్ర్యభిరక్షితాః:, యథాశ క్రీతి వినయో క్రిః. ౬ 

తర్శీదాని మపి తథెవ రక్ష్యతా మిత్య(త్రాహ (ఇద మితి) కృత్స్న స్య లోకస్య జనస్య, 

హితం, చరతా కుర్వతా, మయా ఇదం శరీరం, భవతాం (పత్యక్షం హేతి భావః, పాండురస్యా 
తప తస్య శేతస్య ఛతస్య, ఛాయాయాం, జరితం సంజాతజరం కృతం, జరాపర్యంత 

-మేకచ్చతతయా పరా్శాకమనిధి ర్ఫూత్వా మయా నియమేన లోకహిత మాచరిత మిత్యర్థః, ౭ 

by 

GK ర్తి సం(పతి కింక ర్రవ్య? మిత్యతాహ ( పావ్య వర్ష నహ సొణీతి, ) బహూని వర్షస సహ సాణి 

షష్టి వర్ష : సహస సపరిమితా న్యాయూంషి [పాష్య జీవతః, (క్రమేణ ' జీర్ణ స్యాస్య శరీరస్య 
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రాజపథావజుప్టాథ హి దుర్యహా మజికేంద్రియెః, 

పరిశాంతోఒస్మి లోకస్య గుర్విం ధర్మధురం వహజా. జ 

సోఒహం విశమమిచ్చామి పుత్రం కృత్వా ప్రజాహిత, 

సన్ని కృష్టా నిమాజ సర్వా ననుమాన్య ద్విజర్హ భా. అం. 

అనుజాతో హి మాం సరై ర్లుకై రేపో మమాత్మజ:, 

పురందరసమో వీర్యే రామః పరపురంజయ:. దం. 

విశాంతిం రాజ్యభారా ద్విరతిం, అభిరోచయే ఇచ్చామి, వీతేన యయాతివ ద్విషయచాపలేన 

న రాజ్యా ద్విరమ్యత ఇతి దర్శితం. లా 

ఇతఃపరం రాజ్యవహనాశక్తా నిమిత్త మాహ (రాజేతి,) రాజ[పభావై  శౌర్యాదిభిః, జూష్టాం 

సేవితు మర్హాం, అజితేం[ద్రియైెః విషయపరై ః, దుర్వహాం తాదృశ(పభావనరహితై ర్వోఢు. 

మశ క్యాం, గుర్వీం బిహుసాధననిర్వాహ్యాం, లోకస్య, ధర్మదురం ధర్మ స్థాపనరూపభారం, 

వహ న్నహం పరిశ్రారతోహ్మ్. డా 

వివక్షిత మర్గం డర్శయతి (స ఇతి,) సః వీవం శ్రాంతోహం, (పజాహితే ప్రజారక్షణవిషయే 
వుతం కృత్వా నియమ్య, సన్నికృష్ణాన్ అంతరంగభూతాన్ ఇమాన్ సర్వాన్, ద్విజర్హఖాన్' 

(బాహ్మణ| శేష్టాన్ అనుమాన్య కృతానుమతికాన్ కృత్వా మానయతే ర్ల్యంతా ల్ల్యప్, విశమం 

(శొంతినివృత్తిం, ఇచ్చామి. ' ౧౦. 

కస్తే వుతో యౌవరాజ్యే నియోజ్యోభిమతః? త్మృతాహ (అనుజాత ఇతి.) వీర్యే విషయే,. 

వురందరసమః ఇంద్రతుల్యః. తౌల్య మేవాహ - పరేషాం శతూణాం, వురాణి జయతి. 

స్వాధీనీకరోతీతి పరవురంజయః, అసంజ్ఞాయామపి జేః ఖజార్హ!, రామః రామనోనుకః. మమ 

జ్యేష్ట ఆత్మజః, సర్వై గ్గుణైః శార్యాదిభిః, మా మనుజాతః, అనుర్లక్షణ ఇత్యనుః కర్మ షవచనీయః, 
తద్యోగా న్మామితి ద్వితీయా. మద్గుణొకా సర్వా నన్నుపాప్య జాత ఇత్యర్థః. నమ “మంత్తశ్చ, 
గుణన త్తరఃి “అపరిమేయైశ్చ లోకి “లోకోత్తరై గుణై” రితి వూర్యము క్రం, కథ మిదానీ మనుజాతో హి- 
మాం సర్వై ర్లుజై రిత్యుచ్యతే, వురందరసమ ఇతి చ? ఉచ్యతే - “అన్యా మధ్యస్థ చింతా హి 
విమర్ధాభ్యధికోదయే' తి న్యాయేన షాౌరముఖేన రామస్య సర్వాభ్యధిక గుణతాం వక్తు మేవముక్త 
మితి ధ్యేయం. అతవవ వక్ష్యతి “బహవో నృప కల్యాణగుణా: వుతస్య సంతి తి ఇతి, ౧౧. 
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ల ((శీరామన్య యౌవరాజ్యాభిషేక పస్తావః ) 

తం చందమివ శు ప్యేణ యుక్తం ధర్మోభోతాం' వరం, - 

యావ్లరాజ్యే నియోత్తాన్మి ప్రీతః పురుషస్సంగవం. ద. 
అనురూప స్ప వై నాధథో లక్మీవాకా లక్షుణాగజః:, 

శ్రైలోక్యమపి నాథేన యేన స్యా న్నాథవత్తరం. 08 

బన అనో - 

- (తమిత్తి) తం స్వరుణతుల్యగుబ్ఞం, ధర్మ భక్తా ధార్మికా భాం, వరం వపషేవ్రండవం, 

వ్రష్టేణ నక్ష్మతేణ యు క్షం చండ్ర మివ ష్టిశం, తద్య దత్తు;జ్ఞఃలం. యద్వా, వుష్యనక్ష(శేఇభి షేక 

కరణాత్ వుషే్యణ చంద మివేత్యుక్తం. యౌవరాజ్యే నియోక్తాస్మి. యద్వా చంద్ర మివ స్థితం 

తం, శః వుషే మొర్ధిణి యౌవరాజ్యే నియోక్తాస్మీత్యర్థః. వా 

దశ రథవచనం వాల్మీకి స్పత్వజ్ఞ తయా క్లాఘతే (అనురూప ఇతి) సః రామః, అనురూపః 

అనుగుణవ నాథ లోక స్యేతి శేషః. అనురూపత్వే హేతు (ర్లక్ష్మీవా నిత్తి.) అపరిచ్చిన్న తేజస్కు 

ఇత్యర్థః. తాపి హేతు (ర్లక్షణ్యాగజ ఇతి) లక్ష్మణో లక్ష్మీ వర్ణన ఇత్త్స్యు క్రం. యద్వా.. 

అనుర్గ్జూపత్వే హేతు ర్లక్ష్మణాాగజ ఇతి, లక్ష్మణ ఇవ సర్వత స్యా(శ్రితే (పేనుశాలీత్యర్థః. ఆథవా,, 

(అనురూప ఇత్యాది.) నిత్యానపాయివ్యా లక్ష్మ్యా విశిష్టః పరిజనపర్యంతో రామ స్పర్వస్య 

నిరుపాధిక శ్మేష్కే దశరథప్తు రాజ్యపాలనోప్తాధికశేషీ. వై ఇతి (శుత్యాది (పసిద్ధిం ద్యోతయతి- 
'దానభూతా స్ప్వత స్సర్వే హ్యాత్మానః పరమాత్మని ఇత్యాదు క్తేః. తస్య నిరుపాధిక్షశేషిత్వే 
నిమిత్త మాహ (తై *లోక్యమితి.) త్రయో లోకా వన త్రైలోక్యం, చతుర్వర్హాదిత్వాత్ స్వార్డే ష్య ్ . 
త్లైఇలోక్య మపి, యేన నాథేన, నాథవత్తరం ఆతిశయేన నాథవత్, రామస్య రక్షకత్యావలోక నే. 

కియన్మా తం తై 9లోక్యమితి భాతీత్యర్థః. అథవా, అనేన శ్లోకేన రామస్య పరత్య ముచ్యతే = నః 

రామః, అనురూపో నాథః నహజకశేషీ జగతః, అన్యే తు కర్మానుగుణతయౌపాధికాః, అనుకూలం. 
రూపం యస్య సోఒనురూపః. “సమ స్పమవిభక్తాంగః” “చందకాంతానని మిత్యాద్యుక్త నిరుపమ 
సౌందర్యశాలిదివ్యమంగళ వి గహ ఇత్యర్థః. అనుకూలం స్వరూపం యస్యాసా వనురూపః. 
శత్రగుణితోత్తర [క్రమేణ నిరతిశయదశాగిరస్కతయా= భ్యస్యమానానండరూప - ఇత్యర్థః. “ఆనందో 

(బ్రహ్మే తి హ్యుక్తం. అనుగతం రూపం యస్యాసా వన్నురూపః, సర్వవ్యాపేత్యర్థః (అనురూపః) 
అన్నుప్రవిష్టచరాచరాదికశరరః వి, "సర్వశరిరిత్యర్థః. (అనురూపః ) అనుస్యూతరూపః, పరవ్యూహ- 
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అనేన |శేయసా సద్య స్సంయోజ్రైవ మిమాం మహీం, 
గత'క్లేశో భవిష్యామి సుతే తస్మి న్ని వేశ్య వై. ౧౪ 

యదీదం మే=.నురూపార్ధం మయా సాధు సుమంత్రితం, 
భవంతో మే౭=.నుమన్యంతాం కథం వా కరవా ణ్యహం. ౧౫ 

విభవాంతర్యా మ్యర్చావతారరూపేణ నానావతారశాలీత్యర్థః, (అనురూస ఓ; రుదస్య, 
రూపం శరీరం, తద్విలక్షణశరీరః, *వవు ర్విరూపాక్ష మలక్ష్యజన్మ తా దిగంబరత్వేన 
నివేదితం వి స్త్వెళత్యాద్యుక్తరూపవిలక్ష ణరూపః, వుండరీకాక్ష త్వాదియుక్తః. ఉక్త స్యరూపభిన్న 
ఇతి |తిమూూర్హ్తి సామ్యం చ నిరస్యతే, వీనాం పక్షిణాం నాథో వినాథః హంసః, తత ంబందీ 

వైనాథ:, అ ణ్యాదివృద్ధిః హంసవాహన; చతుర్ముఖః, తత్సహితః సవై నాథః. నాభిపద్మ లస్థిత 
చతుర్ముఖ ఇత్యర్థః. వై నాథో గరుడవాహనో వా. నాథత్వే హేతు (ర్లక్ష్మివా నితి.) ని కయోగే 
మతుప్. 'హేశ్చ తే లక్ష్మీశ్చ పత్నా్య” “అృపమేయం హి తత్తేజో యస్య సా జనకాత్మజా 
“వేదాంతా స్తత్త్వ్వచింతాం మురభిదురసి యత్పాదచిహ్నై స్తరంతి'తి. పత్నవిశిష్టత్వవత్ పరిజన 
విశిష్తత్వమాహ (లక్ష్మణ్యాగజ ఇతి) లక్ష్మణశబ్దః కై ౦కర్యపర మాతోపలక్షణార్థః. ఆఅ(గజ ఇతి 
తన్ని రూప్యత్వోక్త్యా ఆశ్రితవారతం; త్య ముక్తం. నను కథ మయ మనురూపో నాథః? 
(బహ్మరుదాదయోపి హి సంతి నాథా, ఇత్య(తాహ (తె)లోక్య మపీతి) 'కృతక మకృతకం 
కృతకాఒకృతక' మిత్యుక్తం' సమస్తం జగదిత్యర్థ:ః. యేన నాథేన నాథవ దిత్యనేనేందాదివ్యావృత్తి:. 
తరపా _బహ్మరుదాది వ్యావృత్తిః, తన్నాథత్వ స్యైతన్మూ లత్వాత్, “యుగకోటి సహ సాణి విష్ణు 
మారాధ్య పద్మ భూః, వున స్రైలోక్యధాతృత్వం (పా ప్పవా నితి శుశుమః,' “మహాదేన స్పర్వమేధే 
మహాత్మా హుత్యాత్మానం దేవదేనో బభూవ.” ఇత్యాదిస్మృతయ స్తత మానం, (తై 9లోక్యం 
నాథవత్తరం ) రక్ష్యాపేక్షయా రక్ష కత్వ రా౭_ధికేత్యర్థః ౧౩ 

(అనేనేతి.) ఇమాం మయా చిరకాలధృతాం మహీం, తస్మికా జ్యేష్టే సుతే, నివేశ్య 
మహిపాలనభారం నిక్షి ప్యేత్యర్థః. అనేన తన్నివేశరూపేణ [శేయసా చ, మహీ మేవం సద్య 
స్స్పంయోజ్య, గతక్తే శ; గతరాజ్యభరణక్షేశ్తో భవిష్యామి. రామాభిషెకస్య ద్వే ఫలే, మహ్యా 
శేయో మమ విశాంతి శ్చేతి భావః. ణ౪ 

(యదీతి.) ఇదం రామాభిషేకరూపం కార్యం, మే రాజ్యభరణ శాంతస్య వృద్ధస్య మే, 
యద్యనురూపార్థం ఉచితపయోజనకం చేత్, మయావా సాధు సుమంతితం యది 
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(శ్రీరామస్య యౌవరాజ్యభిషేక(పస్తావః) 

యద్య 'ప్యేషా మమ ప్రీతి ర్లైత మన్య ద్విచింత్యతాం, 

అన్యా మధ్యస్థచింకా. హి విమర్ధాభ్యధికోదయా. ౧౬ 

ఇతి బువంతం ముదితా: ప్రత్యనంద న్నృపా నృపం 

వృష్టిమంతం మహా మేఘం నర్దంత ఇవ బ ర్లిణ;. ౧8 

స్నిగ్ధో౭.నునాదీ సంజజ్ఞే తత హర్షసమీరిత:, 
జనౌఘోద్దుష్టసన్నా దో విమానం కంపయన్ని వ. ౧౮- 

] ఎ 

నానా. 

సమ్యగ్విచార్యారబ్దం చేనిత్యర్థః తదా భవంతః, మే మహ్యం, అనుమన్యంతాం అనుమతిం, 
కుర్వంతు. ఇదం మే అనుకూలార్థం చే తృథం వాన్య త్కరవాణి? ౧౫, 

యత్తే పియం త త్కింయతా మిత్య(తాహ (యద్యపీతి,) వీషా రామాభిషేకవిషయా (పీతి 
ర్యద్య ప్యస్తి తథా ప్యన్య ద్ధిత మస్తిచే చ్చింత్యతాం. నను క _ఫ్వతొోధికదర్శీ త్య(తాహ (అన్యేతి. ) 
మధ్యభ్థానాం రాగద్వేషరహితానాం, చింతా విచారః, అన్యా అన్యాదృశీ, స్వమాత్ర చింతాతో 
విలక్షణా. తదేవ వైలక్షణ్య మాహ (విమర్దా భ్యధికోదయేతి.) విమర్దెన వూర్వాపరపక్ష సంఘర్షణేన. 
హేతునా, అభ్యధికోదయా అధికార్థ (పాదుర్భావా హి. ౧౬. 

(ఇతీతి.) ఇతి వూర్వోక్తపకారేణ, (బువంతం నృపం దశరథం, నృపా; పరిషద్దతా 
రాజానః, వృష్టిమంతం వర్షుకం, మహామేఘం, నర్జంతః కేకాం కుర్వంతః, బర్హిణ ఇవ మయూరా 
ఇవ, ముదితా సృంతః, (పత్యనందకా పాశంసక్షా. ౧౬ 

(స్నిగ్ధ ఇతి.) తత సభాయాం, స్నిగ్గః స్నేహాభివ్యంజకః, అనునాదీ (పతిధ్వనికారీ, 
జనౌఘోద్దుష్టః జనసమూహోత్పాది తః, సన్నాదః సమిచీనశబ్దః, విమానం తదాస్థానమంటప 
విమానల, కంపయన్నివ సంజక్టైే, న కేవలం రాజాన వవ, సర్వేపి జనా స్తచ్చుత్వా సంతుష్టా 
ఇత్యర్థః. 

౧౮ 
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తస్య ధర్మార్థవీదుషో ఖాజీ మాజ్ఞాయ సర్యశః, 
(వాహ్మణా జనముఖ్యాశ్చ పౌరజానపదై సృహ... ౧౯ 

గ సమేత్య మంతయిత్వా తు సమతాగ తబుద్ధయ:, చే 

ఊచుశ్చ మనసా జ్ఞాత్వా వృద్ధం దశరథం నృపం _. విం 

వా అనేకవర్షసాహసో వృద్ధ స్వమసి పార్ధివ. - 

స రామం యవరాజాన మభిషించస్వ పార్థివం. ౨౦ 

= ఇచ్చామో హి మహాబాహుం రఘుపీరం మహాబలం, | 

గజేన మహతా౭=.=యాంతం రామం ఛత్రావృతాననం. ౨౨ 

" (తస్యేత్యాది) క్లోకద్య్వయ మేకాశ్వయం. బ్రాహ్మణాః వసిష్థాద్యాః, జనముఖ్యాః రాజానశ్చ, 
పోరైర్నాగరికై ర్హానపదై శ్చ, సమేత్య 'సరయుజ్యు, మంతయిత్వా యుకాయుకం విచార్య, 
ధర్మార్థవిదుషః స్వస్య పార్టకే యువరాజన్థావనం ధర్మః, (పజానా మర్ధ సాధనం చేతి జానతః, 
తస్య దశరథస్య, భావం వచనమూలతాత్పర్యం, సర్వశః సర్వ,పకారేణ, దేశకాలేంగితాది భిః. 
ఆజ్టాయ ౪ సమంతాత్ జ్ఞాత్వా, సమతోం సామ్యం, గతాః బుద్ధయో యేషాం తే తథోక్తాః, వక్ మత్యం 
పాపా సంతః, మనసా చ జ్ఞాత్యా వత్యేకం స్వస్వహృదయేన నిఖ్బత్య వృద్దం నృపం 
వక్ష్యమాణవచనార్హం, దశరథం ఊచుః 7" ౨ చం చా 

వృద్దం నృప మితి కవినా సూచిత మర్థం దర్శ్భయతి (అనేకేతి ) హే పార్టివ, త్వం, 

అనేకవర్ష సాహ స్రః-స హప్రాణ్యేవ సాహ్మసాణి, స్వార్టెఒ.జ్. అనేకాని వర్షసాహ సాణి యస్య న 
తథ్మా వృద్దోఒసీతి నిశేషణమహిమ్నా ఆతివృద్దోఒసీతి గమ్మ్యతే. సః తాదృశ వృద్ధ స్త్వం, పార్ధివం 
పృథివీశాసనార్హ 0, యువరాజానం యువరాజ, సమాసాంతస్వా౭ నిత్యళ్వా న్న రాజాహస్పఖీ 

త్యాదినా టచ్. అభిషించస్య యథా రామో యువరాజో భవతి తథా=.భిషించేత్యర్థః ం ౨౧ 

ధా 

నను కక్లశ మయి విద్యమానె కిమర్థం రామాభి షేకోఒపేక్ష్యత? ఇత్యాశంకాయాం, నహి 
వయం రక్షణార్ధం త మరే పేకామహి, కింతు" సాందర్య విశేషానుభ వార్థ మిత్యాహుః (ఇచ్చ్భామ 
ఇతి.) ఇచ్చాము ఇతి బహువచనేన సర్వేషా మిచ్చావైషమ్యాభావ ఉక్తః. (మహాబాహు మితి) 

అయతాశ్చ నువృత్తాశ్చే త్యుక్తరీత్యా సహజబాహుసౌందర్యం తత్కాలాంకుశాకర్ష ణాదివ్యోపారి 
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(శ్రీరామపట్టాభిషేకే | పజానా మాదరాత్తిశయః) 

"విశేష శ్చోచ్యతే. (ఇచ్భామ ఇత్యాది ) _ఇచ్చామః ఆభీషేకపట్రబంధాదియు క్రతయా 
స్థితం [దష్టు మిచ్భామః, ఇచ్భామ్మాత మస్మాకం, కౌర్యనిర్వహణం భవడధేనం, (ఇచ్భామః) 
అస్మాక మిచ్చా వర్తతే, |శేయాంసి బహంవిఘ్నానీ త్యేవంవిద (శేయోఒస్మాకం లభ్యతే 
కిం? (ఇచ్చామః) అభిషేక స్పిద్ద్యతు వా, నవా, ఇచ్చా న్నిష్పతిబంధా. సుందరవస్తుదర్శనే 
“ఇచ్చా (పవర్తతే ఖలు. (ఇచ్చామః) సర్వ్యవకారేణ రక్షకత్వా ద్వాచా [పార్థయితు మశక్తా మనసా 
“ఇచ్చామః. భవదభి; (పాయజ్ఞానేన 'ఇదానీ మిచ్ళోమ ఇతి వదొమః. కేషాంచి దస్తి, న కేషాంచిదితి న, 
కింతు సర్వే ఇచ్చామః. హ్ సర్వలోక (పసిద్దం ఖలు, 'జనోఘోట్టైష్టనన్నాదో సొమానం 

కంపయన్నివె తి సర్వజనకోలాహలేన తవ గృహం విశిష్టబంధం ఖలు. (అకామయత మేదినీ) 
త్వయి నిర్వాహకే సత్యేవ భూమి స్వయం వరం వృతవతీ ఖలు. త్వయి కర గహ ౦ కుర్వతి 

“రామకామసొ న యు క్రేతి ధ్వన్యతే. కాముకీనాం న మర్యాదా ఖలు, (లోకపాలోపమం) 
వేష్పునదృశం, అతవీవ వృతవతి, భూమిః మేదినీ మదుకె కైటభవసావి[న గంధేనోహహతా 

సర్వగంధ ఇతి రామపొగంధ్యేన వాసయితు మకామయత, కర్వ్పూరచందనాదిక మివ 
స్వశేషకోబౌ కృతవతీ. (నాథం) సౌగంధ్యాఒసౌగంధ్యయో స్ప్వస్యైవ శేషిణో భోగ్యతయా 
తద్విపవాసనానివర్ర రనేన స్వశేషరక్షకం, (మహాబాహుం) బాహుబలస్యాలక్ష్యా ఖల్వియం_“శ క్ర 

"స్తైలోక్య మప్యేకి ఇతి న కేవలం కోసలరాజ్యం, లంకొరాజ్య మపి రక్షితురి శకి రసి. 

(మహాబాహుం) ఆయతాశ్చేతి, ఆజానుబాహు రితి చ మహావురుషలక్రణదర్శనేన న జ్ఞాయతే కం? 
విభూతిద్వయనిర్యాహకబాహుః ఖలు, (మహాబాహుం) “బాహుచ్చాయా మవష్షభ్యేతి ' ఛాయా 

ఇస్మ[దక్షణే న పర్యాప్తా కిం? “రరక్ష ధర్మేణ బలేన చైవే తి తి ధర్మబల మహ్యస్తీత్యాహుః. 
(రఘువీరం) “దీనాన్ దానేన రాఘవి ఇతి (పసిద్ధః ఖలు. “ఆనృశంస్యపరో ధర్మ' ఇతి 
పరేషా మవ్యుపదేశపర్యంతం ఖలు రక్షణం. (రఘువీరం) రఘ్వపేక్షయాఒ సై వ ధీర్మి స్టతా 
జ్ఞాయతే ఖలు. రఘుం పతి క్షుధార్తస్య మరణేతవ పాపం న భవతీత్యు క్తే తూష్టీం స్థితవాకా,. 

ఆయం తు “అప్యహం జీవితం జహా” మితి ఖలూక్తవాకా. (మహాబలం) మనోబలయు కం, 
“నహి (పతిజ్ఞాం సంశ్రుత్య' “న త్యజేయం' “వీతద్ద్వతం మమేతి వక్ష్యతి. (గజేన మహతో యాంతం) 

(గజేన) త్వయా ద తకిరీటపట్లబంధాదియు క్ర శ్నతుంజయేనాగచ్చతిచే త్త తదా జ్ఞాయతే, (గజేన) 
.రథాదినా “మత్తమాతంగగామిని మితి తద్గమనోపమాన గతిమతా. (మహతా) అత్యున్నతేన 
సర్వశక్రిమతా (ఆయాంతం) మహావీథీమధ్యే (పతిగృహాంగణ మాగతం (ఆయారతం) “నిక 
సాదు న భుంజీతేతి వుతకళ। తాదిభి స్పహానుభవరన మాస్వాదయాముః. (రామం) 
“సౌందర్యగుతై స్పకలమనోరంజకం, (ఛ|తావృతాననరె) దృష్టిదోష షపరిహార్శాయాఒంతరంగ్లేఖ: 



574 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిషో 

ఇతి తద్వచనం శ్రుత్వా రాజా తేషాం మనః ప్రియం, 
అజానన్ని వ జిజ్ఞాసు రిదం వచన మబవీత్. ౨౩. 

*శుుత్రైవ వచనం య న్నే రాఘవం పతి మిచ్చథ, 

రాజాన సృంశయో=.యం మే కమిద౦ (బూత తత్యతః. వళ" 

ఛతేణావృతముఖం, దృశ్యాదృశ్ర్యైకదేశతయా సాకల్యేన ముఖదర్శనాభిలాష ముత్సాదయంతం,.. 

అంతరంగసుహృద్భి ర్వాళాతపపరిన్లూనతాశంకయా భూచ కచ్చ తలేణా=2ఒచ్భాదితముఖపంకజం.. 

(ఛతావృతాననం) “వీకచ్చత్రాం మహీం భుజ్బ' ఇతి లక్షణశాస్త్రుకథితసమవృత్తవిశాలో- 

త్తమాంగత్వవ్యంజకేన నిరంకుశ (పశాసనవశీక్పృుత నిఖిలభూ పాలవలయతానిరూ పకేణ ఛతేణ' 

పాండురేణ పరభాగభావమాపన్నేన నితరాం (పకాశితేందీవరసడృశముఖం విశదీకృత ముక్తం, 

(రఘువిర మితి) గజస్కంధావస్థానసూచితో వీర్యవిశేష ఉచ్యతే, (మహాబలం) మత్తమాతంగమపి. 

తృణీకృత్య గమనసమర్థం, (మహాగజేన) శ తుంజయేనాయాంతం గచ్చంతమి త్యనుభవసాక్షిక 

స్సుషమావిశేష స్పూచ్యుతే. (రామం) స్వసౌందరేణ గజ మలంకుర్వాణమివ స్థితం, (ఛత్రావృతా- 

ననం) వదన్నపభామండలేనేవ ఛత్రావరణేన జనితసొందర్యం, వీతై రభిషేకానంతరభావిభి 

ర్విశేషజై రభిషేకః క శ్రవ్య ఇతి వ్యంజనావృత్త్యా (పార్థ్యతే. ౨౨ 

(ఇతీతి,) ఇతి వూర్వోక్షపకారేణ, తద్వచనం తేషాం పౌరాదీనాం వచనం, (శ్రుత్వా, 
తద్వచనభంగ్యైన తేషాం మనః(పియం మనస్పంతోషం, జానన్న ప్యజానన్నివ జిజ్ఞాసు:ః- 
తన్ము ఖేనైవ జ్ఞాతుమిచ్చుః, ఇదం వక్ష్యమాణం వచన మటబవీత్. ౨3- 

((శుత్వేతి) హే రాజానః, మే వచనం (శుత్వైవ, నతు వూర్వాపరం పర్యాలా ద్య, రాఘవం. 

రామం. పతిం రాజానం, ఇచ్చథేతి యత్ అయం, మే సంశయః సంశయహే తుః, విధేయాపేక్షయా- 

వుంలింగతా. సంశయ పకారమాహ (కిమిదమితి.) ఇదం  రాఘవిభి షేక[పార్థనం, కిం 

కిన్నిమి త్తకమిత్కి త_త్వతో (బూత. అత నిమిత్తం యాథాతఖ్యేన కథయతేత్యర్హ:. ౨౪" 

* తనిక్లోకి య ద్యస్మాత్కారణాత్,. మే వచనం (శుత్వైవ సకృ చృవణమా తేజైవేత్యర్థః. 
రాఘనం, పతిం రాజానం, ఇచ్చథ, హింసకహస్తా౭ఒ౭౬పతితాః కదా నిస్తరిష్యామ ఇతివత్ భవతాం. 
శీఘ మాక్రోశః కిమర్థ? మితి భావః. అతః మే, ఆయంబు సరివ రమా. నస్స్పంశయో జాతః. 
ఇయ మిచ్చా మత్సాలనవై. గుణ్యా ద్వా, తస్య గుణవ త్తరతా ద్వేతి సందేహో భవతీతి భావః-- 
ఇదం నామస్య రాజాశంసనం కిన్నిమి త్తక? మిత్యర్థః. త (తో బూత సంశయవిచ్చేదో యథా 
స్యా త్తథా (బూత, చి" 



అయోధ్యాకాళ్దే-ద్వతీయస్సర్లి ; 575 

(శ్రీరామకల్యాణగుణానాం విస్తారః) _ 

"  *కథంను మయి ధర్మేణ పృథివీ మనుశాసతి, - 

భవంతో (ద్రష్టు మిచ్చంతి యవరాజం మమాత్మజమ్. ౨౫ 

శతే తమూచు ర్మహాత్మానం పౌరజానపదై స్సహ, 

బహవో నప కల్యాణా గుణాః పుత్రస్య సంతి తే. ౨౬ 

వునస్సంశయం విశినష్టి (కథమితి) మయి ధర్మేణ పృథివీ మనుశాసతి నతి, భవంతః, 
మమాత్మ జః అతిముగ్గం. యువరాజం (దష్టుం, కథ మిచ్చంతి ? మయి చిరం" స్వసుఖ 
నిరభిలాషతయా రాజ్యపరిపాల నజాగరూకే తిష్టతి మమాఒపత్యం పతి మభిలషథ. కోవా 
_మేఒపరాధళి ఇతి భావః, ౨౫ 

న తే కశ్చి దపరాధః, కింతు తవ వుతస్య గుణానా మపరాధ ఇత్యాహుః (త ఇతి.) తే 
రాజాన, పౌర జానపదై సృహ సండిత పామరావిశేషేణ సర్వే ఐకమత్యం (పాపే ప్యేత్యర్థః. 
(మహాత్మానం) మహాబుద్ధిం, (తం) గుణ[గగాహిణం దశరథం, ఊచుః (హే నృపేతి) సంబోధనేన 
తారతమ్యజ్ఞ తోక్తా. తే వుతస్య బహవః కల్యాణా గుణా సంతి, తవతు నృపరిపాలన మేకో 
గుణ ఇతి భావః, రామపశంసయా తస్యా౭.సూయా మా భూదితి తే వుతస్యేత్యుక్రం. తదతిశయ 
స్పర్వోసి త్వత్సంబంధకృత ఇతి భావః, గుణా ఇతి బహువచనేనైవ బహుత్వే సిద్ధేఒపి (బహవ) 

* తనిక్లోకీ. ఉపక్రాంతకార్యం సమ్యగ్దాతం, రాజలోక వవ త్వరత ఇత్యతిహృష్టః, తం 

హర్షం గోపయజః తైరేవ వాచయితవ్యమితి మనసి కృత్వాహ (కథమితి.) షష్టి ర్వర్ష సహస్రాణి 
'అత్మసుఖ మనపేక్ష్య యుష్మద్రక్షణే యత్కర్తవ్యం తదేవాన్వేషితం. బలవాకా దుర్బలం యథా న 
బాధతే తథా రక్షితం, మయా కించి దుక్తే *భవానే వేతఃపర మనుళాధి, (కమేణ రామాభిషేకో 
భవిష్యతి, భవతః (పియం చే త్రద్వా కర్తవ్య మిత్యనుక్వా కిమేవ ముచ్యత? ఇతి (పష్టు 
రభి(పాయః. ౨౫ 

+ తనిక్లోకీ. శ్య్తతుబాణబాధితో న భవతి లోకః, కింతు తవ వుతగుణై ర్పద్దః. గుణజితె 

-రస్మాభి రేవ ముక్తం, న కార్యబుద్దిభిరి త్యు త్రరమాహుః (త ఇతి.) తే అనుభూకా రామగుణాః, 
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గుణాజా గుణవతో-దేవ' దేవకల్పస్య. ధీమతః, 
ప్రియా నానందనాజా కృత్స్నా౯ (పవత్యామో౭._దక తాజా కుణు. ౨౬ 

ఇత్యుక్త్యా అసంభ్యేయగుణత్వ ముక్తం. (వుత్రస్య గుణా) ఇత్యనేన 'జన్మసిద్ధత్వోక్త్యా గుణానాం. 

స్వాభావికత్వ ముక్తం. | కల్యాణాః) ఆభిలహేయ (ప్రత్యనీకాఃణ ఆ శయసంబంధేన శుభీభూతా వా, 

“గుణా స్పత్యజ్ఞానపభృతయ ఉత త్వద్ద్షతతయా శుభీభూతం యాతా” ఇత్యభియుకోక్లేః. ఆత" 

శ స్వాభావికాన్సవధికాతిశయాఒ౬సం౦ంఖభ్యేయ కల్యాణగుణగణ * ఇతి యామునాచార్యవచన మను 

సం్హధ్ధేయం, విశా- 

కే తే గుణా? ఇత్యాకాంకాయాం తాకా వక్తుం (పతిజానీతే (గుణానితి) హే దేవ 4 హే రాజక్ల,. 

గుణవతః (పశ స్తబహుగుణకస్య, దేవకల్పస్య దేవతుల్యస్య, ధీమతః రామస $, (సియాకా ఇష్టా౯, 

అనందనాళా (పీతజనకాణా, రాశా (పసిద్ధాళా, కృత్స్నాకా గ్గుణాకా అద్య (ప్రాప్తకాలే, శృణు. 

పవక్ష్యామః. గుణవతో గుణా నిత్యవేన గుణానా మనారోపితత్వేన స్వాభావికత్య ము క్తం.. 

దేవకల్పస్యే త్యనేన గుణానాం సంభావితత్వం, ధీమత ఇత్యనేన గుణానాం మధ్యే జ్ఞానస్య 

ప్రాధాన్యము క్రం, (బాహ్మణా ఆగతా వసిప్టోఒప్యాగత ఇత్య(త్ర వసిష్టస్యేవ. పియా నిత్యనేన 

కల్యాణత్వం, ఆనందనా నిత్యనేన నిరతిశయత్వం, కృత్స్నా నిత్యనేనా= సంభ్యేయత్వం చ 

వివక్షితం. వతావత్సర్యంతం కిమర్థం నోక్త మిత్యపేక్షాయాం భవత్ప్రశ్నకాల వవాఒస్మదుక్తే 

రవసర ఇ (త్యద్యే) త్యనేన సూచయంతి. ((ప్రవక్ష్యామ ఇతి) (ప్రవచనోక్యా భగవద్గుణోపదేశే 

అధికారితారతమ్యం నాస్తి. అజానతా జానద్భిః | శ్రోతన్య మిత్యేవేతి సూచితం. శృణ్వి త్యనేన 

రామ్తగుణ శనణే . విరతిశయానంధమగ్నో భవిష్యసి, కథంచి న్మన స్పంస్తభ్య గ్రోత్రవ్య 

మిత్క్యుక్తం. ౨౬. 

మహాత్మానం వీతాదృశ వుతపిళృత్వేన మహానుభావం, కల్యాణాః మంగలైకతానాః, బహువః 

అసంక్యాతా,, తే వుతస్వే త్మ్యాశయ వై లక్షణ్యం. (గుణా స్పంతి.) సర్వం వాక్యం సావధారణ- 

మితి న్యాయేన గుణా వీవ, సంతి, శైకోజపి దోష ఇచి వ్యంజితం, 
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(శ్రీరామ కల్యాణగుణానాం విస్తారః) 

దివ్యె ర్గుణై శృ|క్రసమో రామ స్పత్యపరాక్రమః;, 

ఇత్వాకుభ్యో౭_పి సర్వేభ్యో హ్యతిరిక్రో విశాంపతే. ౨౮ 

రామ సృత్సురుషో లోకే సత్యధర్మపరాయణ:, 

సాకా [దామా ద్వినిర్భ్రకో ధర్మశ్వాపి (శ్రీయా సహ. వి౯ 

ప్రజాసుఖత్యే వందస్య వసుధాయా: తుమాగుఖై:, 
బుద్దా బృహస్పతే స్తుల్యో ఏర్యే సాతా వృచీవతే:. 0 

ధ్ వ Cu 

ధర్మజ్ఞ స్వత్యసంధశ్చ శీలవా ననసూయక:, 

కాంత సాంత్యయితా శ్గత్వ: కృతజ్ఞో పిజితేంద్రియ:, తిధి 

(దివ్న్యైరితి.) దివ్న్యైః అమానుషైక, గుణైః శార్యవిర్యాదిభిః, శ(కసమః ఇందసమః,. 

సత్యపర్శాకమః అమోఘవి[కమః. ఇక్షాకుభ్యః ఇక్వాదువంశ్యేభ్య:, సర్వేభ్యోఒతిరి క్తః సమధికశ, 

“అతిరిక్త స్పమధికి ఇత్యమరః. శౌర్యాదిభిరితి శేషః. రాజ్ఞో మనఃపీణనాయ సంబోధయంతి 

(విశాం పత ఇతి) విశాం (పజానాం, పతే, ౨౮ 

(రామ ఇతి.) లోకే రామ వవ సత్పురుషః, రివూణా మపి వత్సల ఇత్యర్థః, సత్య ధర్మా వేవ 

పరాయణం పరమా గతి ర్యస్య స సత్యధర్మపరాయణః, నత్యధర్మైకనిరత ఇత్యర్థః, కించ. 

ధర్మః, (శ్రియా తత్సల భూతయా సంపదా సహ, రామాత్, సాక్షాత్ అవ్యవధానేన, చిర్భృత్తః 

నిష్పన్నః, ధర్మార్ధయో రితరనిరపేక్షతయా నిర్వాహక ఇత్యర్థః. ౨౯ 

రామనిష్టగుణసముదాయ స్యైక(తాసంభవా దేకై కగుణయోగేన చం, దాదీ దృష్టాంతయంతి. 

((పజేతి) (పజాసుఖత్వే (ప్రజానాం సుఖకరత్వే, చంద్రస్య తుల్యః. క్షమాగుణవిషయే వసూధాయాపి 

భూమేస్తుల్యః, బుద్ధ్యా బుద్ధ్యృసాధారణదర్శేణ, బృహస్పతే స్తుల్యః. వీర్యే విషయే శచీపతేః సాక్షా 

త్తుల్యః-'సాక్షాత్ (ప్రత్యక్ష తుల్యయో” రిత్యమరః. తం 

(ధర్మజ్ఞ ఇతి) ధర్మం సామాన్యవిశేషరూప మశేష జానాతీతి ధర్మజ్ఞః, సత్యా 

అమోఘా సంధా (పతిజ్ఞా యస్యాసౌ సత్యసంధః *సంధా (పతిజ్ఞా మర్యాదేత్యమర:. గీలవాకొ- 

| త] 
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మృదుశ్చ స్థిరచి త్తశ్చస సదా భవ్యోజనసూయక:, ౩౧౪ 

[ప్రియవాదీ చ భూతానాం సత్యవాదీ,చ రాఘవః. 

బహుశుుతానాం వృద్దానాం (బ్రాహ్మణా నా ముపాసితా, 3౨౪ 

శెలం హి నామ మహతో=మందైస్సహ నీరంధేణ సంశ్లేషః. తద్వాకా ఆనసూయకః గుణేషు 

చోషావిష్కరణ మసూయా, తద్రహితః. బహ్నవీహౌ కప్: ఇంతః క్షమావాక్ళా క్షమాత్రాశ్రితాపరాధ 

సహిష్టుత్వం. క్షమేరూదిత్వాత్ పక్షే సిట్, న కేవలం నహిష్లు రపరాధిషు, సాంత్వయితా కుపితాక్షా 

దుఃఖితాంశ్చ (ప్రతి సాంత్యవాదీ, శ్షత్లః [పియంవదః-'సమౌ శ్లక్షపియంవదా' విత్యమరః- 

కృతజ్ఞః స్వల్పమషపి సకృత్కృత ముపకారం బహుతయా జాన న్నిత్యర్థః. విజితేందియః 

విషయచాపలరహి తః 36 

(మృదురితి.) మృదుత్వం సమ్మాశ్రితజన విశ్లేషభీరుత్వం. చిత్తస్థెర్యం నామ అతిసంకటే 

=_ప్యంగీకృత విషయపరిత్యాగ రాహిత్యం. సదా భవ్యః కుశలః, ఆ శ్రితాధీనో వా. 304 

 " (ప్రియవాదితి.) “సత్యం (బూయాత్ (పియం (బూయా న్న (బ్రూయా త్సత్య మపియి 
మిత్యు క్రరీత్యా సత్యవాద్యపి పియవాదీత్యర్థః. (పియవాది చ, చకారోఒవధార ణార్థః, పియవాద్యేవ, 

నతు సత్య మహ్యపియం వదతీత్యర్థః. “న (బూయా త్సత్యమ(పియి మితి స్మరణాత్. భూతానాం 

ఛభవనమ్మాతోపాధికానాం సర్వేషాం జనానాం, సత్యవాదీ సత్యం | బూయా దితి విహితసత్యవచనః, 

చకారేణ [పియమ ప్యసత్యం న వదతి త్యవధార్యతే. యద్వా, సత్యమితి పరలోకహిత ముచ్యతే. 

“సత్యేన లోకాకా జయతీితి (పయోగానుసారాత్. పయ. వచనన్య నిషిద్ధసాధార ఇత్వా దదృష్ట 

విరోధిపియం న వదతీత్యర్థః. రాఘవః రఘు రాక్షస సంవాదాదిషు [పియసత్యవచనం పసిద్ధమితి 

కులాగతో ధర్మ ఇత్యర్థః. వీతాదృశజ్ఞానవత్త్వం వుస్తకనిరిక్షణాదినా పండితంమన్యతయా వాన 

భవతీత్యాహ (బహుశుతానా మితి.) బహుభ్య " ఆచార్యేభ్యో బహుభి శ్యాస్త్రైః బహుధా 

అహు[పకారేణ (శుత మేషా మస్తీతి తేషాం, వృద్ధానాం శీలవయోవృద్ధానాం బాహ్మణానాం, 

ఉ క్రలక్షణేషు క్ష్మతియేషు సత్స్యపి|బాహ్మ ణానేవ జ్ఞానార్థ ముపాస్త ఇత్యర్థః, ((పియవాదీత్యాది) 
(పియవాదీ (గీష్కఘర్మ సంత _ఫస్థలే (పవర్షీ వలాహక ఇవ సుశితళం వచనం వ క్తీత్యర్థః. కి 

మీదృశవచనం దివ్యోరతఃవురస్వ్య మాకతాషితాదీనాం వసిస్థాదినాం వా? నెత్యాహ, (భూతానాం) 

సత్తాయోగి సకలపదార్థానాంచ్మ(పియవాదీ, కిం సర్వత (పియ మేవ వదకి? నేత్యాహ. (సత్యవాదీ) 
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(శ్రీరామకల్యాణగుణానాం విస్తారః) | 

తేనా స్యేహా౭_తులా కీర్తి ర్యశ ప్తేజశ్చ వర్ధతే. 33: 

దేవాసురమనుష్యాణాం సర్వా స్తేషు విశారద, 

సమ్యగ్విద్యావతస్నా తో యథావ త్సాంగ'వేదవిక్. 3౪ 

గాంధర్వే చ భువి (శేహా బభూవ భర త్మాగజ:, 

క ల్యాణాభిజన న్పాధు రదీనాత్మా మహామతిః త్రి 

భూతహితాఒదృష్టైర్ధవచన ఇత్యర్థః. (పియహితవాదీతి భావః. కిమిదం విరుద్ధం ద్వయ మఘటిత 

ఘట నాసామర్థ్యా? దిత్యపేకాయాం, న కథా, కింతు కులప్రభావా దిత్యాహ (రాఘన ఇతి.) 

వవంవిధగుణ:ః కిం సగర్వో వర్తతే? నేత్యాహ (బహ్వితి.) సంభావితగుణై రతృటప్తస్సక వునర 

స్యతిశయాయ జ్ఞానినాం | పాంగణం గత్వా తిష్టతీత్యర్థః. యత్కించి చృవణమాత్రేణ తృప్తానాం: 

జ్షానాదివృద్ధానాం, “సర్వత స్పార మాదద్యాత్ వుపష్పేభ్య ఇవ షట్పది ఇత్యు క్రరీత్యా బహుభ్య 

స్ప్సార్మ గహణం కృతవా నిత్యర్థః. |బాహ్మణానాం “సా విద్యా యా విముక్తయి ఇత్యుక్త (బహ్మ 

విద్యానిస్థానాం, నతు 'విద్యా౭న్యా శిల్పనైవుణ” మిత్యుక్తాఒన్య విద్యానిష్టానాం. ఉపాసితా తదహం 

గత్వానువర్హయితా, నతు స్వగృహే తా నానీయ (శోతా. 3౨. 

వృద్దోపాసనసిద్ధాళ గుణా నాహ (తేనేతి,) తేన సమృద్ధోపాసనేన, కీర్తిః బాదార్యాదిగుణ- 

నిమిత్తా పథా, యశః పరా[కమాదినిబంధనా (పథా, యద్వా, కీ ర్తిః పథా, యశస్తత్కారణబలా 

పదానాదికం, తేజః పరాభిభవనసామర్థ్యం, 33 

(సమ్యగితి.) విద్యావతస్నా తః “వేదమధీత్య స్నాయా దితి స్మృతిప్రకియయా నిఖిల 

వేదాధ్యయన; వతాచరణానంతరభావ స్నానకర్మయుక్తః, సమ్యక్ గురుకులవాసాద్యంగ 

సహితతయా, సాంగవేదవిత్ “శిక్షా వ్యాకరణం ఛందో నిరుక్తం జ్యోతిషం తథా, కల్పశ్చేతి 

వ్యాహృతాని వేదాంగాని మనీషిభి' రిత్యుక్తాంగ సహిత వేవార్థజ్ఞ ః, యథావత్ యథాసం[పదాయం. 8౪" 

(గాంధర్వే చ) సంగీశశాస్ట్రేఒపి, సామగానోపయుక్తత్వాది9 భావః, కల్యాణాభిజనః పరిశుద్ధో 

భయవంశః, సాధుః స్వయంపరిశుద్దః, అదీనాత్మా, క్షోభహేతు పష్వక్షోభ్యాంతఃకరణ:, 5౫. 



580 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిప్పి 

ద్విజై రభివినీతశ్చ (శేష్టై ర్హర్మార్ధనైపుబె:, 334 

యదా వజతి సం(గామం (గామాళ్ల నగరస్య వా. 

గత్వా సౌమి త్రిసహితో నాఒవిజత్య నివర్తతే, 3౬౪ 

సంగ్రామా త్పున రాగమ్య కుంజరేణ రథేన వా. 

పారాజ స్వజనవ న్నిత్యం కుశలం పరిపృచ్చతి, 3౭౪ 

పు,తే ప్వుగ్నిషు దారేము (ప్రేష ష్యశిష్యగ బేషు చ. 

నిఖిలే నానుపూర్వ్యాచ్చ పితా పుత్రా నివారసాక్షా, లాం 

శుశూషంతే చ వ శ్శిష్యూ: కచ్చి త్కర్మసు దంశితాః. 

ఇతి నః పురుషవ్యాఘ స్పదా రామో౭ఒభిభాషతే, ౩౯ 

(ధర్మార్ధ నైవుణైః) ధర్మార్థ_ప్రతిపాదనకుశ లైః, స్వార్దేఒణ్ (పత్యయః. శ్రేష్టైః అభిజన 

విద్యావృ"త్తయుక్షైః, అభివినితః సర్వత స్ప్సుశిక్షితః,. ౨౫4 

(యదేతి.) (గామార్థ ఇత త గ్రామే త్యవిభ క్తిక నిర్దేశ ః. గామస్య నగరస్య వారై (పయోజనే 

నిమిత్తే నావిజిత్య నిన ర్తత ఇత్యభిధానా [దామస్య సుబాహు మారీచవిషయే జేతృత్వవ దన్యత్రాపి 

శ(తువిషయే జేతృత్వ మభూది త్యవగమ్యతే. | ౩౬౪ 

(సంగామా దితి) స్ఫుటం. ౨8౪ 

కుశల్నపశ్న్మపకార మాహ (వుత్రేష్వితి) (పేష్యః బ్యత్యః, 'నిఖిలేన కార్స్యైన, 

ఆనుపూర్వ్యాత్ పధాన్మకమేణ, పృవ్భతీ త్యనుషజ్యతే. లాం 

(శు శూషంత ఇతి.) దంశితాః సన్నద్దాః-“సన్నద్ధో వర్మిత స్పజ్డో దంశితి ఇత్యమరః, 3౯౪4 
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(శ్రీరామకల్యాణగుణానాం విస్తారః) 

వ్యసనేషు మనుష్యాణాం భృశం భవతి దుఃఖితః. 

ఊత్సవేషు చ సర్వేషు పితేవ పరితుష్యతి, ౪౦౪ 

సత్యవాదీ మహేషాంసో వృద్ద సేవీ జితేంద్రియ:. 

స్మితపూర్వాభిభాషీ చ ధర్మం సర్వాత్మానా (శ్రితః, yoy 

సమ్యగ్యోక్తా శ్రేయసాం చ నవిగృహ్యక థారుచి:. 

ఉత్తరో తరయక్తౌ చ వక్తా వాచస్పతి ర్యథా, - yey 

సత్పురుషసంభావితగుణా నభిదాయ రామస్యాఒసాధారణగుణా నాహ (వ్యసనేష్వితి.) 

"మనుష్యాణాం దివ్యాంతఃవురస్థితమాతృపభృుతీనాం న భవతి, కింతు (మనుష్యాణాం) ఆఢ్యదరిద 

ద్విజాదితారతమ్యానాదరేణ మనుష్యజాత్యా కాంతానాం, (వ్యసనేషు) అల్పానల్బవిచార మంతరేణ 

వ్యసనపదార్ధిషు, (భృశం) వ్యసనవతో యాదృశం తాదృశం న, కింతు పంకమగ్నగజ ఇవ 

స్వమాహాత్మాానుగుణం యావత్సత్తాకం చ, (దుఃఖితో భవతి) నతు దిన్నకమేణ -విస్మరతి. 

ఇదం దుఃఖం మత్పరిపాలన వై గుణ్యేన ఖ ల్వాగతమితి నితరాం దుఃఖితో భవతి. “హీరేషో తు 

మమాతులే'తి వక్ష్యతి. (ఉత్సవేషు) వుతజననాదిషు, (సర్వేషు) వు(ఫ్రీజననాద్య నాదరవిరహేణ 

ద్వారి చూతకిసలయమాలాబంధన ముపధీకృత్య (పవృత్తేష్వి త్యర్ధః, పివ, ప్ర త్రాదీనాం 

వు త్రాద్యుత్సవేసు యః సితుః పరితోపో జాయతే స ద్వివిధః-సామరాణా మ లాభలౌక్తికసహాయ 

నిమిత్తః, పండితానాం స్యోతారకత్వ నిమి త్తశ్చ. వవ ముభయవిధపరిం మో రామస్యాప్యస్తి. 

“షణ్ఫత్యంతి పితామహాః, య ద్యేకోఒపి గయాం (వజేి దితివత్ “మనుష్యాణాం సహసేషు 

కశ్చి ద్యతతి సిద్ధయే” “బహు జన్మ సహ్మస్రాంతే దిష్ట్యా యస్తు పపద్యత' ఇతి (పత్యాశాసంభవాత్, 

అత పరిశబ్లో వీప్పాయాం వర్తతే అత్రాపి భృశ మిత్యనువర్తతే. voy 

(సత్యవాదీతి) అతిసంక టావస్థాయా మపి సత్యవవనశీలః. (సర్వాత్మనా ధర్మం | శిత్మల్న 

అతిదుర్దటదశాయా మపి ధర్మం న త్యజతీత్యర్థః. Joy 

(సమ్యగితి.) | శేయసాం, సమ్యగ్యోక్తా సంపాదకః, “నవిగృహ్య కథాం కుర్యాదితి నిషిద్ధయో 

ర్హల్బవితండయో ర్నివృ త్రరాగః, నివృత్తరాగత్వం కి మవ.కృృత్వాత్? నేత్యాహ (ఉ'త్తరేతి.). లళ౨౮ీ 
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సుభూ రాయతళామాక్ష సొొవాద్విష్ణురివ స్వయం. 

రామో లోకాభిరామోఒయం శౌర్యవీర్యపరా[క్ర మై:, ౪౩64 

(పజాపొలన తత్త్వజ్ఞో న రాగోపహతేంద్రియః. 

శక్త స్ర్రైలోక్యమ ప్వేకో భోక్తుం కిన్ను మహీ మిమాం, గా 

నాస్య [కోధ:- |పసాదశ్చ నిరర్ధో౭_స్తి కదాచన, 

హంత్యేవ నియమా ద్వధ్యా నవభ్యే నచ కుష్యతి, Yu 

యన క్త్యథై: ప్రహృష్టశ్చ త మసౌ యాత్ర తుష్యతి. Ye 

శాంత్రె స్పర్వ(ప్రజాకాంత్రెః |పీతిసంజన నై ర్నృణాం, 

గుజై ర్విరురుచే రామో దీ ప్ర స్పూర్యు ఇవాంశుభి:. ₹8- 

ఉక్తకల్యాణగుణానురూపాకారసాభాగ్య మాహ (సుభ్రూ రితి.) శూరస్య భావః శార్యం, తచ్చ, 

మరణనిర్భయత్వం- “శూరో మరణనిర్భయా” దితి వచనాత్. వీర్యం, స్వయ మవికృతస్పక్షా పరా౯ా 
వివిధ మీరయతి విదావయతీతి వీరక తస్య భానో వీర్యం. దుష్ప్రవేశచకవ్యూహాదివిశిష్ణపైన్య 
యుకొజు దేవాసురానపి యేనోత్సాహేన్మాకామతి స పరాక్రమః. vay 

((పజేతి)'రామో రాజ్య ముపాసిత్వే'త్యు క్తరీత్యా (పజాపాలనతత్త్వజ్ఞ ః, న రాగోపహతేం దియః- 
ఇం[దియచాపలరహిత ఇతి నసమాసః, భోక్తుం పాలయితుం. yyy. 

(నేతి.) నియమాత్ నియమేన, వధ్యాజా కాస్త్రతో వధ్యాకా, హంతేవ, అవధ్యే శాస్త్రుతః ఆవధ్యే 
విషయే, Yoty- 

(యున క్రితి) యత యస్మిజ పురుషే తుష్యతి, తం, తుష్టోఒనా, అరె రభిలషితపదార్ధిః, 

యునక్రి యోజయతి, Ve. 

(శాంతై రితి.) శాంతైః శమ(పధానై*, సర్వ! ప పజానాం, కాంతైః కామ్య మానై ః, సర్యజనభోగై ౮ 
రిత్యర్థః. అతవీవ (పీతిసంజననై ౩, దాంత ఇతి పాఠే _ యమనియమాదిరూపతహఃక్లేశ సహః, 
“తపఃక్లే శసహో దాంతి ఇత్యమరః. దీప్తః గిమ్మాదికాలికః, ve 
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. (శ్రీరామకల్యాణగుణానాం విస్తారః). 

త మేవంగుణసంపన్న౦ రామం సత్యపరా శ్రమం మం, 

లోకపాలోపమం నాథ మకామయత మేదినీ. . ౪౮ 

వత్స (శ్మేయసి జాత స్తే దిష్ట్యాసౌ తవ రాఘవ, 

దిష్ట్యా ఫుత్రగుజై ర్యుక్తో మారీచ ఇవ కాశ్యపః. ౪౯ 

బల మారోగ్య మాయశ్ళ రామస్య విదితాత్మనః, 

దేవాసుర మనుష్వేషు సగంధరోంరగేషు చ ౫0 

ఎల ఆశంసతే జన స్సర్వో రాష్ట్రే పురవరే తథా, 

అభ్యంతరశ్చ బాహ్యశ్చ పారజానపదో జనః. ౫ 

ప్రియో వృద్ధా స్తరుజ్యశ్చ సాయం ప్రాత సృమాహిళా:, 
సర్యాజా దేవా న్నమస్యంతి రామస్యా నై యశస్విన:. | ౫౨ 

(తమితి. ) మేదినీ మేదినిస్థజనతా, ఇలా 

. (వత్స ఇతి.) తన, దిష్ట్యా భాగ్యేన, శ్రేయస్ (శేయోనిమిత్తం, వత్సః నతో జాతః, వుత్ర 

గుణై ర్యు క్రః వున్నామో నరకా త్త్రాయత ఇతి వ్యుత్ప త్తిసిద్ధ పితృతారకగుణై ర్యుక్తః, 

మారీచః మరీచేః పుత్రః, కాశ్యప: కశ్యపగోతః. ' కా 

(బలమితి.) శ్లోద్యయమేకాన్నయం. దేవాసురమనుష్యేషు సర్వో జనః, రాషై9 ఇతర 

రాష్ట్ర, వురవరే ఇతరవురవరే చ వర్తమానో జనః. అభ్యంతరః ఆంతఃవురచారీ జనః, పౌర 

జానపదః స్వవుర స్వజనపదస్థో జనశ్చ, విదితాత్మ నః (పసిద్ధశీలస్య రామప్య, బలాదికం, ఆశంసతే 

్నప్రార్థయతే, మనుష్యశబ్దో= త దేవాదిసాహదర్యా దృషివచనః. ౫౧ 

(ప్రయ ఇతి) ప్రియః అతిగంభీరతయా సహృదయం వ్యక్త మనాచవిష్కుర్వంత్య:, 

వృద్ధాః కరణపాటవ రహితాః అత్యల స తయా సర్వతానావరం కుర్వంత్యః, తరుణ్యః యౌవన 

_మదాంధతయా వివేకభాన్యాఃక సాయం (పాతరి ప్యపలక్ష ణం. (తిసంధ్యమి త్యర్థః. తేన మంగళా 
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తేషా మాయాచఛితం. దేవ త్వత్రసాదా తృమృధ్యతాం, 4౨4. 

రామ మిందీవర శాకమం సర్వశ త్రునిబర్హణం. 

పశ్యామో యావరాజ్యస్థం తవ రాజో త్తమాత్మజం, _ ౫3౪. 

తం దేవదేవోపమ మాత్మజం తే సర్వస్య లోకస్య హితే నివిష్టం, 

హితాయ నః ఊప్ర ముదారజుష్టం ముదాఒభిషేక్తుం వరద త్వ మర్హసి.౫౪౬ 

ఇతి శ్రీమధామాయే, అయోధ్యాకాం డే, ద్వితీయ స్సర్గః 

శాసన కాలనియమో క్రిః. సమాహితాః సావధానాః. అనేన రామగుణగృహీతతయా స్వారసిక 

(పేమకత్వేన సమనస్కత్వ ముక్తం. (సర్వాజు దేవానితి) (పేమకలుషితతయా న్యూనాధిక 

విభాగముంతరేణ లౌకికవైదికవిభాగమంతరేణ చ (నమస్యంతీతి) రామరక్ష్యానేవ దేవాజ రామ 

రక్షకాన్ మన్యంత ఇతి (పేమాంధ్యకాశ్రా దర్శిళా (రామస్యార్థ) రామస్య బలారోగ్యాది 

ప్రయోజనసిద్ధ్యెవ స్వ(పయోజనం నాంతరీయక మితి తస్యైవ (పయోజన ముద్దిశ్య, (యశస్వినః) 

దేవజొాంతరనమస్కార స్య రామపయోజనపర్యవసితత్వా (దామ పేమపారవశ్యేన కృతత్వాచ్చ 

స్వరూపవిరుద్ధదేవతాంతరభ జనిరూప మయశో నాస్తీత్యర్థః. ౫౨ 

(తేషామితి.) ఆయాచితం రామాభిషేకరూపాభిముతార్గ పార్థనం, సమృధ్యతాం సఫలం 

భవతు ౫౨౪ 

(రామ మితి.) ఇందీ వరశ్యామ మితి సముదాయశోభోక్తాా సర్వశతునిబ ర్హణమితి 

స్వసౌందర్యాతి శయదర్శనమగ్న చి త్తత్వరూప కామాదిశతునిబ ర్ల్హణ మిత్యర్థః. పశ్యామః (దక్ష్యామః 

వర్తమానసామీప్యే వర్తమానవద్వేతి భవిష్యదర్థే లట్, ౫౩౪. 

'(తమితి) దేవేతి సంబుద్ధిః, దేవదేవః విష్ణుః, తత్సదృశమికి వా, నివిష్టం దత్తావధాన 

మిత్యర్థః, ఉదారజుష్టం జాదారయు క్రం. భావ'పధానో నిర్దేశః. ఉదారై రుష్ణం సేవిత 

మి తనా. 
AYU: 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పేతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండ వ్యాఖ్యా నే, 

ద్వితీయ స్సర్గః, 
లీ గా 

ననన జూ లి 
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అథ తృతీయ స్సర్గః 

తేషా మంజలిపద్మాని (ప్రగృహీతాని సర్వశః, 

(పతిగృహ్యా[బవి ద్రాజా తేభ్యః: పియహితం వచః. ౧ 

అహో=_స్మి వరమ ప్రీతః ప్రభావ శ్చాతులో మమ, 
యన్నే బ్యేష్టం ప్రియం పుత్రం యౌవరాజ్యస్థ మిచ్చథ. ౨ 

ఇతి ప్రత్యర్చ్య తాళ రాజా బాాహ్మణా నిద మబవీక్, 
వసిష్టం వామదేవం చ తేషామే వోపశ్ళజ్వతాం. అ 

వెత శ్రీమా నయం మాస: పుణ్యః పుష్పితకానన;, 

యావరాజ్యాయ రామస్య సర్వమే వోపకల్ప్యకాం. ౪ 

అథ తృతీయ సృర్షః, 

వీవం నిశ్చితాభిషేక్షస్య సంభారసంభరణపవృ త్తి సృృతియే (తేషామితి.) (పగృహీతాని 
(పకర్షేణ గృహితాని, శిరసి బద్దానిత్యర్థః, అంజలిరూపాణి పద్మా న్యంజలిపద్మా ని, అంజలీనాం 

పద్మముకుళాకారత్వా దృతత్య పద్మ శబ్దః పద్మముకుళపరః, (పతిగృహ్య వీక్షణవచన 
(పత్యంజలిభి ర్యథాయోగ మంజలీనాం (పతిగహః, 0 

(అహో ఇతి.) అహోస్మేతి సంధి రార ః, ఇ 

(ఇఆతి,) రాజా దశఠథః, ఇతి పూర్వో క్రరీత్యా. తాళ పార్థనాపరాకా (బాహ్మణొకా, 

అభ్యర్బ్య మధురవచనై స్పంమాన్య, తేషా మేవోపశృణ్యతాం తేషు ఉపశృ్చణ్యత్సు సత్స్వేవ,, 
వసిష్టం వామదేవం చేద మటబవీత్. ఆ. 

అభిషేక విషయనిరతిశయాదరేణ తదుచితకాలం (ప్రశంసతి (చైత ఇతి,) (వ్యైతః,). 

యథేతరేభ్యః (వధానభూతో రామః, తథా మాసాంకరేభ్యోఒయం మాసః. (శ్రీమాక) యథా 

సర్వసుఖావహత్వా |డామః సర్వేషాం రాజా, తథా సర్వసుఖకరళ్వా దసా సర్వమాసానాం 

రాజా (ఆయం మాసః.) అభిపేకమనోరథసమయ వవ సన్నిహితః. (అయం మాస), 

[74) 
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రాజ్ఞ స్తూపరతే వాక్యే జనఘోషో మహా నభూత్, 

శనై స్రస్నిజ ప్రశొంతే చే జనఘో సే జనాధిప:. | > 

ర వసిష్టం మునిశార్వూలం రాజా వచన మబఏక్, . xu 

అభిషేకాయ రామస్య యత్కర్మ సపరిచ్చడం. _ _. 

త దద్య భగ వజ సర్వ మాజ్జాపయితు మర్షస్కి.. = ౬౪ 

త చ్చుత్యా భూమిపొలస్య వసిబ్టో ద్విజస త్రమః. 

శ్ర ఆదిదేశాఒ [గతో రాజ్ఞ స్థిత్తాజ్ యుకాకా క్ర తాంజలీకా, ౭9 

సువర్ణాదీన్షి రత్నాని బలీకా సర్వాషధీ రపి. లా 

శుక్షమాల్యాంశ్చ లాజాంశ్చ పృథక్ప మధుసర్పిషీ, 

అహతాని చ వాసొంసి రథం సరాాయథధాన్యపి. | జా 

అవతారహేతు రేవాభిషేకహితుః. (వుణ్యః) రమణీయః, వుణ్యవర్ణనో వా. (వుష్పిత.కాననః) 
అస్మ(తయత్నాలంకృతనగరవై లక్షణ్యేన స్వయమే వాలంకృత వనః. యద్వా. రామస్య 

కనకకీరీటధారణసమయే స్వయం కుసుమమకుటధారీ వనపదేశో జాతః. ౪ 

(రాజ్ఞ ఇతి.) వసిష్టశబ్దో వామదేవస్యా వ్యుపలక్షణపరః. వసిష్టం వామదేవ మితి 

ద్వయోః (పస్తు తత్వాక్. “వవం వ్యాదిశ్య విపాతా' విత్యుపరి వక్ష్యమాణత్వాచ్చ. - |పాధాన్యా 

ద్వసిష్టస్యోపాదానం, జనఘోషః చిర! పార్థితరామాభి షేక విషయోఒస్మ న్మనోరథః ఫలిత ఇత్యేవం 

రూపః, “ . ఎ, xy 

(ఆభిపేకాయేతి. ) స పరిచ్చదం సోవకరణం. . ey 

(తదితి) యుకాజా రాజకార్యనియుక్తాళ సుమంతాదీ నధికారిణ ఇతి యావత్. ౭4 

(సువర్ధాదీనీతి ) బలీ. ఉపహారాజ. 'కరోపహాధయోః వుంసి బలి” రిత్యమరః. ఓసధయః 

వీహి ముధద్దాదయః, శుక్ష మాల్యాంశ్నేతి లింగవ్యత్యయ ఆర్త: పృథక్ పృథక్పాత గృహితే, 
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(అభిషేకసంభారసంచయః) 

చతురంగబలం చైవ గజం చ శుభలకుణం, 

చామరవ్యజనే శ్వేతే ధ్వజం ఛతం చ పొండురం. - - ఆం 

శతం చ శాతక్షుంభానార కుంభఖానా మగ్ని వర సాం, ' 

హిర బ్యశృలగ మృషభ౦,సమ[గం వ్యాఘ్రచర్మ చ. అం 

ఉపన్ధావయత (ప్రాత రగ్న్యగార 0౦ మహీపళే. 

యచ్చాన్య త్మించి దేష్టవ్యం' తత్పర్వు మవకల్పకతాం. - ౧౨ 

అంత:పురస్య ద్వారాణి 'సర్వస్య నగరస్య చ, 

చందనసగ్భి రర్ప్యంతాం ధూపైశ్చ [ఘాణహారిఖి:. _ ౧౩. 

(పశ స్త మన్నం గుణవ ద్దధికీరోపసేచనం, 

ద్విజానాం శతనాహ[సే యత్పకామ మలం భవేత్. ౧౪ 

— ల _—_—_ = 

మధుసర్చిషి కై ద్రఘృతే, అహతాని “ఈషద్దాతం నవం శ్వేతం సదశం యన్న ధారితం, అహతం 

తద్విజానీయా ద్దెవే పి తే చ కర్మణి" తు క్ర క్ర జల ప్రకా ళనాదిగుణయుక్తాని, చామరవ్యజనే 

దామరరూపవ్యజనే, శాతకుంభానాం సౌవర్ణానాం, హిర ణ్యశృంగం హిరణ్యాలంకృతశ్చంగం, 

సమ్మగం సంవూర్ణావయవం, ఉపస్థాపయత (పాపయత, అగ్న్యగారం అగ్నిహోతగృహం,. 

అన్యత్ గంధవుప్పాదికం, వష్టవ్యం అపేక్షణీయం. ౧౨ 

(అంతఃపురస్య) రాజగృహస్య, సర్వస్య నగరస్య, ద్వారాణి సర్వాణి నగరద్వారాణీ. 

త్యర్థః. సూణహారిభిః (ఘాణద్యారా వురుమెకర్షకై ః. ౧౩ 

(పృశస్తమికి,) సహ్మస మేవ సాహ్మసం, శతసాహ సశబ్దో=పరిమితవచనః, విషయ. 

సప్తమీ. అలం పర్యాప్తం “అలం భూషణపర్యాప్తిశక్రివారణవాచక' మిత్యమరః. శతసాహస, 
విషయే, (ప్రకామం అత్యర్థం, పర్యాప్తం | పాళశ్గస్తాదిగుణవిశిష్టం, యదన్నం భవే త్తత్సంపా 

ద్యతా మిత్యర్థః. + Td ౧౪ 
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సక; త్య ద్విజముఖ్యానాం శః ప్రభాతే [(పదీయతాం, 
అ ఘృతం వధిచ లాజాశ్చ దక్సిణా శ్చాపి పుష్క్టులా:. ౧౫ 

సూర్యే భ్యుదితమాతే శ్యో భవితా స్వ స్తివాచనం, 

(బాస్మాణాశ్చ నిమంత్యంతాం కల్ప్యంతా మాసనాని చ. ౧౬. 

ఆబధ్యంతాం పతాకాశ్చ రాజమార్శశ్చ సిచ్యతాం, ౧౬౪ 

సర్వే చ కాళావచరా గణికాశ్చ స్వలంకృళా:. 

కత్యాం చ్యితీయా మాసొద్య తిష్యంతు నృపవేశ్మన:, ౧౭౪ 

'దేవాయతన ఛైత్యేషు నాన్నభతా స్పదడీజా:, _ 

ఉపన్ధావ యితవ్యా స్పు ర్మాల్యయోగ్యా: పృథక్పృుథక్, ౧౮౪ 

(సత్కృత్యేతి.) ద్విజముఖ్యానాం ద్విజముఖ్యేభ్యః, సత్కృత్య దీయతాం, తదన్న మితి 

శేషః, వుష్కలాః సంవూర్ణాః, ల్ 

(సూర్య ఇత్యాది.) సూర్యే అభ్యుదితమా తే సూర్యోదయానంతర మేవ, శ్వః పరేద్యుః, 

స్వస్తివాచనం భవితా, తదర్థం |బాహ్మ ణాశ్చ్క నిమర్శత్యంతాం ఆహూయంతాం, ఆసనాని, 

తేషా మితి శేషః. ది 

(ఆబధ్యంతాం) (ప్రతిగృహమి3 శేషః, ౧౬౪ 

(సర్వ ఇతి) తాళై రవచరంతి జీవంతితి తాభావచరాః నర్తకాదయః, (కక్ష్యాం ద్వితీయా 

మితి) అంతఃకక్ష్యాయా మభిషేక వృత్తే స్తత చ బాహ్మణై ర్వస్తవ్యత్వా దితి భావః. ౧౭౪ 

(దేవాయతనచై త్యేషు.) దేవగృ్య హేషు చతుప్పథేషు చేత్యర్హః. అన్నభక్షై స్పహవర్తంత 

ఇతి సాన్నభక్షాః, అన్న మోవకహస్తా ఇతి యావత్. మాల్య పదానయోగ్యాః: మాల్యయోగ్యాః, 

మధ్యమపదలోపి సమాసః. మాల్యార్థసాధనాని, పృథక్పృథగితి దేవాయతనచై త్యయో రితి 

శేషః. (బాహ్మతై ద్దేవతాః వూజనీయా ఇత్యర్థః, ౧౮౪ 
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(దశరథాహ్వానేన రామాగమనం) 

దిర్దాసిజద్ధా.యోధాశ్చ సన్నద్ధా మృష్టవానస:. 
మహారాజాంగణం సర్వే ప్రవిశంతు మహోదయం, ౧౯౪ 

ఏవం వ్యాదిశ్య ప్రా తౌ క్రియా స్తత సునిష్టితౌ. 
చక్రతు శ్రైవయ చ్చేషం వార్థివాయ నివేద్య చ, ౨0౪ 

కృతమిత్యేవ చాబూతా మఖిగమ్య జగత్పతిం, 
యథోక్తవచనం ప్రీతౌ హర్షయుక్తౌ ద్విజర్లభౌ, ౨౧౪ 

తత స్పుమంత్రం ద్యుతిమాజ రాజా వచన మ(ఐబపవీక్. 

రామ: కృతాత్మా భవతా శీఘ మానీయతా మిత్తి ౨౨౪ 

స తథేతి ప్రతిజ్ఞాయ సుమంతో రాజశాసనాక్. 

రామం తకత్రానయాంచ [కే రథేన రథినాం వరం, అం ఈ 

[దీర్హాసిబద్దా ఇతి | దీర్హాసిబడ్డాః బద్ధదీ ర్హాసయః, (పహరణార్గెభ్యః పరే నిష్టా సప్త వ్యా 
భవత ఇతి నిషాయాః పరనిపాతః. మహా నుదయో రామాభిషేకరూపాభ్యుదయో యస్మికా తం 
“మహోదయం, ౧౯౮ 

(వీవ మితి.) విపౌ వసిష్టవామదేవా, (కియాః వురోహిత క ర్తవ్యాః, తత్ర రాజగ్భహే, వ్యాదిశ్య 
ఆజ్ఞాప్య, యచ్చేషం దాసేపంజనాద్యానయనం, తదపి వార్థివాయ రాజే నివేద్య, చకతుః. ౨-౮ 

(కృతమితి.) అథ జగత్పతిం రాజానం అభిగమ్య, యథోక్రవచనం ఉక్రవచన మనతి 

| కమ్య, కృత మితి, |పీతౌ హర్ష యుక్తా, (పీతి ర్మనోగతో హర్షః. మానస పీతిజన్యగోమాంచాది 
శరీరవికారో హర్షః, తద్యుకా వూర్వక్లోకే నివేద్యేత్య నేన శేషసంపాదనవిషయనివేదనము క్రం, 
ఆ[బూతా మితి వూర్వోక్ర సకలసిద్ధివిషయ మితి న వునకుక్తిః, _ ౨౧౪ 

(తత ఇతి.) కృతాత్మా సుశిక్షితబుద్ధిః, శీఘాగమనహేతు రయం, “ఆత్మా జీవే ధృతా 
ఖుద్ధా' విత్యమరః, ౨౨4-9 

" 



590 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశ ఫె 

అథ తత సమాసీనా స్తూ + పశ రథం నృపం. 

ప్రాచ్యోదీచ్యా: ప్రతీబ్యాశ్చ చాతుణాళ్యాశ్చ భూమిపాః, ఒం ౨౪. 
(లు 

మ్లేచ్చాలార్యోశ్చ యే చాన్యే వనశ్లే లాంతవాసిన:. 

ఉఊపాసాంచక్రోలే | స్వే తం దేవా ఇవ వాసవం, . ఎ M4 

న తేషాం మధ్యే స రోజర్షి ర్మరుతా మివ వాసవః. - 

(వానాదస్థో రళ్షగతం దదర్శాయాంత మాత్మజం, ౨౬౮. 

గంధర్వరాజ ప్రతిమం లోకే విఖ్యాతపారుషం. 

దీ ర్లభాహుం' మహాసత్త్వం మత్తమాతంగగామినం, 224- 
చంద్రకాంతాననం రామ మతీవ ప్రియదర్శనం. 
రూపౌదార్యగుకై: పుంసాం దృష్టి చితాపహారిణం, * ౨ల౮ా౪- 

(ఆథేతి.) అథ సుమంతనిర్గమనానంతరం, తత (పాసాదే, సమాసీనాః సమ్యగుపవిష్టాః, 
(వాచ్యా ఇళ్యాదా ద్యు(పాగిత్యాది భా యదాదయ :శైషికా భవార్థాః, మచ్చ్భాచార్యాః మేచ్చ(పభవః,_ 
ఆంతశబ్దః (పదేశవాచీ, (ప్రాచ్యేత్యాదినా శై శె లాంతవాసిన ఇత్యంతేన మూల భృత్యశేేణీ సుహృద్ద్విష 

చ్తాటవిక మితి షడ్విధ బలోపాస్యత్వం సార్వభౌమచిహ్న ముక్తం. ౨౪౪౬ల. 

(గంధర్వరాజేత్యాది.) గంధర్వరాజ[వతిమం _ భోగస్రోతః పావణ్య వేష సౌందర్యేషు. 
గంధర్వరాజౌపమ్యం, న కేవలం భోగధారార సికత్వేన వీరరసానభిజ్ఞ జ్జ త్వ మిత్యాహ (లోకే విఖ్యాత 

ఇపారుషం.) పౌరుషోపయు క్రసంహననవ _త్యమాహ (దీర్హ్య బాహు మితి.) న కేవలం శిరీషవుష్ప 
నుకుమారబాషుత్వేనాంతస్పార రాహిత్య మిత్యాహ (మహాసత్వ మితి) తదనుగుణగతివిశేష 
యమాహ (మత్తమాతంగగామిన మితి) సగర్వసలీలగమనం మదాలసగమనం వా వివక్షితం.. 
ఉదయ దకాంతాననం చంద్రానన మిత్సుక్తే ప్యాహ్లాదకత్వాదిసిద్ధే ర్నిరతిశయాహ్లాదకత్వం ద్యోతయితుం 

కాంతశబ్ద్బః. చందా త్కాంతానన మితి విగహః. అనేనావయవశోభావత్త ముక్తం. రామం- 
మ్మగహగుతై స్ప్వ్వరూపగుణైశ్స రమయంతం, సముదాయశోభావత్త్వ మాహ (అతీవ (పియదర్శన 
మితి.) నిరంతరదర్శనేపి (పతిక్షణం నవనవీభూతదర్శనం. రూపౌదార్యగుతైః- రూపం' వ్యిగహః, 

కూదార్యం ఆనుభవితృభ్యోనుభవదానం- “య ఆత్మదా బలదా ఇత [శ్రుతేః గుణ్యతే 
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(దశర థాహ్వానెన రామాగమనం) 

జా తా ణా ఖా ఖా 4 

es i? 

f 
న్ని 

లం ఘర్మాభితప్తోః ప పరన్యం ప్ల హాదయంత మివ 'బిజాం. 

న తతర్ప సమాయాంతం పశ్యమానో నరాధిప. ౨8 

అ అవతార్య సుమంత్ర స్తం రాఘవం స్యందనో త్రమాత్, - 
పితు స్పమాపం గచ్చంతం ప్రాంజలి: పృష్టతోన్వగాక్,.. 300 

స తం కైలాసశృంగాభం ప్రానాదం నర పుంగవః, 

ఆరురోహ నృపం (దష్టుం సహ సూతేన రాఘవః నాగ 

స |పౌంజలి రభిపేత్య ప్రణత: పితు రంతిశే. 

నామ స్వం శావయజణ రామో వవందే చరణౌ పితు., 3౨4 

"సదానుసంధీయత ఇతి గుణః-"గుణ స్వావృ త్తిశ బాదిజ్యేందియాఒముఖ్యతంతు' ష్వితి నిఘంటుః. 

“తేన సదానుసందీయమానం సౌశీల్య ముచ్యతే. అహో మహానయ మస్మాదృశేషు క్షుదేేష్వ ఫ్యతి 

.సంశ్లే షేణ వర్తత ఇతి సర్వదానుసంధేయమానత్యాత్. (వుంసా -మితి.) కఠినచిత్తానా మపి, 

కిముత'(స్త్రేణా మితి భావః. యద్వా, వుంశబ్లేన స్ర్రేీవుంనసాధార ఐ మాత్మమాత్రముచ్యతే, వుమా నేకో 

వ్యవస్థిత ఇతి శ్రీవిష్ణువు రాణే [పయోగాత్. తేన సురనరతిర్యగాదిభేదభిన్నానాం ప్ర్రవున్నవుంసక 

'ఖేదభిన్నానాం సర్వేషాం దృష్టిచిత్తాపహార ఉ కః. వక్ష్యతి రామవిరహే హే స్థావరజంగమవస్తుమా। తం 

పరిమ్లాన మితి, యద్వా, వుంసా. మపి రామం పశ్యతాం (స్రిభూత్వాఒహ' మము మనుబవేయ 

మిత్యభిలాషో భవతి. యథాహుః -'పొంచాల్యాః పద్మ పత్తా క్యా! స్నాయంత్యా జఘరంఘనం, యాః 

ప్రయో దృష్టవత్యస్తాః వుంభావం మనసా యయు' రితి, (పశ్యమాన ఇతి.) నిర్నిమేష దర్శన 

ముకం. (న తతర్చేతి.) (పతిక్షణ మనుభవేపి నవనవ పేమాస్పదతయా న తృప్తి రభూ 

దిత్యర్థః. ౨౯౪ 

(ఆవతార్యేతి. ) అవతారణం హస్త పదానాద్రినా. 

(అభి(పేత్య) [పాప్య, |పణతః '“దండవ త్ప్రణమే ద్భ్యూమా వుపేత్య గురు మన్వహి 

మిత్యు క్త ష క్రియయా దండవత్ (పణత ఇత్యర్థః. స్వం నామ [శావయజ-'శర్మేతి [(బాహ్మణస్యోక్తం 

-వర్మేతి క్షత్రియస్య చేతి వచనా _దామవర్మాహమస్మి భో ఇతి గ్రావయ్, న్నాత్యక్టం 3౨౪ 
ఆట్ 

చై అనో 

30u— 3౧ 



గం శ్రీమదామాయకే, - గోవీందలాజీయవిశిస్పే 

తం దృష్ట్వా"ప్రణతం పార్శ్వే కృతాంజలిపుటం నృపః. 

గృహార్ణంజతౌ సమాకృ్ళష్య సస జే ప్రియ మాత్మజం, తతత. 

తస్మై చాఖ్యుదితం దివ్యం మణికాంచనభూషితం. 

దిదేశ రాజా దుచిరం రామాయ పరమాసనం, 3౪4. 

తదాననవరం [ప్రాప్య వ్యదీపయత రాఘవః. 
స్వయైవ ప్రభయా మేరు ముదయే విమలో రవిః, 3౫4. 

తేన విఖాజతా తతసా సభా౭_భివ్యరోచత. 

విమల [గ్రహనకు(తా శారదీ ద్వౌ రివేందునా, 3౬౪ 

(అంజలౌ గృహ్య) అంజలిం ప్రగృహ్య “నక్టిని కర్ణే వా గృహీత్వే'తి మహాభాష్యకారవచనా 

దంజలా వితి కర్మణి సప్తమీ. 33౪ 

(అభ్యుదితం) ఉన్నతం. త ౪౪ 

(తదితి.) ఆసనవరం (పాప్య, తదాసనం స్వమైవ (పభయా వ్యదీపయత్, విమలో రవి 

రుదయే మేరుం [పాపష్యేవ, నూర్యస్య (పధానమేరుపాప్తేః సాక్షా దభావా దత మేరుశబ్లేన 

అస్తాదిసమీపవర్రీ సావర్ణి మేరు రుచ్యతే. ఉదయశ్చ ఉ త్తరవర్నస్థితసిద్ధవురవాసిజనా పేక్షయా. 

ఇయ ముదయాస్రమయవ్యవస్నా సూర్యసిద్ధాంతే ఆర్యభటే చ [పసద్దా. 'భూవృత్తపాదే వూర్వస్యాం 

యవకోటీకి విశ్రుతా, భదాశ్వ వర్షే నగరీ స్వర్గ పాకారతోరణా, యామ్యాయాం భారతే వరే 

లంకా తద్వన్మ హావురీ, పశ్చిమే కేతుమాలాఖ్యీ రోమకేతి చ కీర్తితా. ఉదక్సిద్ధవురీ నామ కురువర్లే 

(ప్రతిస్టతా, ఉదయో యో లంకాయాం సో స్తమయ స్పవితు రేవ సెద్ధపురే, మధ్యాహ్నే యవకోట్యాం 

రోమకవిషయేర్ధరాతం స్యాత్. భారతాదిషు వర్షేషు తద్వదేవ పరిభమక్షా, మధ్యోదయార్థర్యాశ్రాంస్తు. 

కాలాక్లా కుర్యాత్స్రద క్షిణ' మితి, . 3౨౫౪. 

(తేనేతి) విభాజతా (పకాశ మానెన విమల, గహనక్ష తేతి దృష్టాంతబలేన దశరథ వసిస్థాధభి 

రీషత్చ్రకాశితత్వ మవగమ్యతే. 3౬. 
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(దశరథేన రామాయ నీత్యుపదేశ:ః) 

తం పశ్యమానో నృపతి స్తుతోష [ఫియ మాత్మజం. 
*అలంకృత మివాత్మాన మాదర్శతల సంస్థితం, 5 324 

_ స తం సస్మిత మాభాష్య పుత్రం పుత్రవతాం వరః. 

ఊవాచేదం వచో రాజా దేవేంద్రమివ కాశ్యపః, ఉ౮ాఆ 

జ్యేష్ణాయా మసి మే పత్న్యాం సద్భశ్యాం సదృశ స్పుత:. 

ఉత్పన్న స్త్వం గుణశేష్టో మమ రామాత్మజ: ప్రియః, తిం 

యత స్త్వయా ప్రజా శ్చేమా స్ప్వగుజై రనురంజితా:. 

తన్మా త్యం పుష్యయోగేన యావరాజ్య మవాప్ను హి, _ా vou 

(తమితి.) పశ్యమానః పశ్యకా, ఆదర్శతలసంస్థీత మిత్యనేన రామస్య ముఖనాసికా 

చరణాది సర్వావయవేన పితృసరూపత్వ .మావేడితం. | ఏ8 

(స ఇతి.) సస్మిత మితి |క్రియావిశేషణం. ఆభాష్య రామేతి సంబోధ్య. 3౮౪. 

రామస్యైవ రాజ్యాభిషేకార్లతా మభివ్యంజయ న్నాహ (జ్ర్యేష్థాయా మితి) ఆత్మజ స్పుత: 

జారస స్పుతః, కళ. 

(యత ఇతి.) వుష్యమోగేనేతి, (పకృత్యాదిభ్య ఉపసంఖ్యాన మితి తృఆయాో, వుష్యేణ 

చందమసో యోగః వుష్యయోగః, తదుపలక్షితకాల ఇత్యర్థః. వుష్యనక్షతయుక్తే దివస. 

ఇత్యర్థః, | Yu, 

కఅలంకృత మాదర్శే స్థిత మాత్మానం దృష్ట్వా యథా తుష్యతి జనః తథా దశరథః 

ఆరామం దృష్ట్వా తుతో షేత్యర్థః. ఇతి తత్త్యధీపికా. 

[75] 
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కామత స్వం (పకృత్తైవ వినీతో గుణవా నసి. 
గుణవత్యపి తు స్నేహాక్ పుత్ర వత్యామి తే హితం, 94 

భూయో వినయ మాస్థాయ భవ నిత్యం జితేంద్రియః. ఖై 

కామ క్రోధసముక్ళాని త్యజేథా వ్యసనాని చ, ౪౨౪ 

పరోక్షయా వర్తమానో వృత్త్యా ,పత్యక్షయా తథా, ౪౩ 

అమాత్య (ప్రభృతీ స్స్పర్వా: (ప్రకృతీ శ్చానురంజయ, ౪౮8౪ 

(కామత ఇతి,) కామతః _పకామం, గుణవతి, త్వయీతి శేషః. యద్యపి భవాఖ సర్వ 

గుణసంపన్నః, తథాపి వుతస్నేహాత్ భవతే కించి దుపదిశామీత్యర్థః, ౪) 

(భూయ ఇతి.) భూయో వినయం సాతిశయవినయం, కామకక్రోధసముళ్చాని వ్యసనాని 
“ప్ర్రుద్యూతమృగయామద్య వాక్చారుమ్యోజ గదండతా:. అర్ధ సందూషణం చేతి రాజ్ఞాం వ్యసనస ప్తక* 

మిత్యుక్తాని వ్యసనాని. అర్ధసందూషణం పెతాది సంచితార్ధ స్య నాశనం. యద్వా, “మృగయా ఒక్షో 

దివాన్వాపః పరివాద (ప్రియో మదః, తౌర్యత్రికం వృథాధ్యా చ కామజో దశకో గుణ” ఇత్యేతాని 

కామజాని. “పైశున్యం సాహసం [దోహ ఈర్షాఒసూయాఒర్థదూషణం, వాగ్దండయోశ్చ పారుష్యం 

1కోధజోపి గుణోష్టక' ఇత్యుక్తాని కోధజాని చ వ్యసనాని, _ ౪౨౪ 

(పరోక్ష యేతి.) అృపత్యక్షయా నృత్త్యా, తక్షపభృతి కర్మాంతికానాం పరోక్షో భూత్వా 

అధికృతముఫీన యళత్కార్యాణి సంవిధత్తే సా పరోక్షవృషత్తి?, అవ్యవధానేనామాత్యాదీకా యయా 

వృత్త్యానుగృష్ణోతి సా ప్రత్యక్షవృ త్తిః, తాభ్యాం వ ర్రమానస్సకా అమాత్య పభృతీ, స్పర్వాః (పకృతి 

శ్చానురంజయేతి సంబంధః. యద్వా, పరోక్షయా చారముఖతః పరోక్షానుభదసిద్దయా, వృత్త్యా 

, స్వపర రాష్ట్రవృత్ర్తాంతవిచారేణ సహ, వర్తమానో భవ, తథా (పత్యక్షయా నిత్యం యథాకాల 

మాస్థాన మాస్థాయ స్వానుభవసిద్ధయథో క్రవృత్తాంతవి చారో భవ, అమాత్య పభృతి స్పర్వాః 

1పకృతీః అమాత్యసేనానీవురరక్షిణః పౌరజానపదా స్పర్వపజా క్చానురంజయ, ౪౭౪ 
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_ (దశరఖథేన రామాయ నీత్యుపదేశః) 

ఇకోష్టాగా రా౬2౬.యధాగారై: కృత్వా సన్ని చయాజ బహూకా, ౪ళా 

తుష్టానురక్తప్రకృతి ర్య: పాలయతి మేదినీం, 
తస్య నందంతి మిత్రాణి లబ్ట్వాఒ మృత మివా౭_మరాః, 9% 

తస్మా త్త్య మపి చాత్మానం నియమ్యైవం సమాచర, ౪౫4 

త మృళత్వా సుహృద స్తస్య రామస్య ప్రియకారిణ:. 

, త్వరితా శ్శీఘ మఖ్యేత్య కౌసల్యొయె న్యవేదయకా, ౪మర్ళు 

సా హిరణ్యం చ గాశ్ల్రైవ రత్నాని వివిధాని చ. 

వ్యాది దేశ పియాఖ్వేభ్య: కౌసల్యా (ప్రమదో త్తమా, ౪2౪ 

(కోఘ్టాగారేత్యాది) శ్లోకద్వయ మేకాన్వయం. కోష్టైగారాణి అయుత నియుతాది సంఖ్య 

ధాన్యరాశి |గాహీణి కోప్టరూపతయా నిర్మితా న్యగారాణి ఆయుధాగారాణి సమ్మగనిజబలాపేక్షితా 

వ్టాదశవిధాయుధ్య పతిస్థాగారాణి, తైస్సహ, సన్నిచయాకా నిచియంతే వీష్వితి నిచయాః, నవ 

రత్న హేమరజతవస్తాభరణాదిసంవూర్ణా నస్తత్తత్కోశాః, తాకా, (తుష్టానుర క్త్మపకృతి రితి), 

ఉక్తనిచయబలాదితి శేషః. మితాణి సామంతాః, ఆత్మానం మనః. Yay 

(తదితి.) తత్ రామాభిషేక పస్తావనం. ౪౬౪ 

(సేతి.) (పియాఖ్యేభ్యః (సియం రామాభిషేక మాచక్షంత ఇతి (పియాఖ్యాః, 

చక్షిజః భ్యాజితి ఖ్యాజాదేశః. vey 

* కోస్టాగారం అంతర్గ్భృహ మితి కేచిత్. 
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అథా౭.ఖివాద్యు రాజానం రథ మారుహ్య రాఘవః, 
యయా స స్వం ద్యుతిమ ద్వేశ్మ జనౌఘైై: ప్రతి పూజిత: vou 

తే చాపి పొరా నృపతే రచ స్త చ్చుత్వా తదా లాభమివేస్ట మాశు, 

నరేంద్ర మామంత్ర్య గృహాణి గత్వా దేవాజ సమానర్చు రతి పహషా: వ ఇలా, 

ఇతి శ్రీమ(దామాయజే, అయోధ్యాకాండ, తృతీయ స్సర్గః 

అథ చతుర్ధ స్సర్గః 

గతే ష్యథ నృపో భూయ: పౌరేషు సహ మంతత్రిభి:, 

మంతయిత్వా తత శ్చ(కే నిశ్చృయజ్ఞ స్స నిశ్చయం, ౧ 

శ్వ ఏవ పుష్యో భవితా శ్వోభిషేచ్యస్తు మే సుతః, 

రామో రాజీవతామాక యౌవరాజ్య ఇతి ప్రభుః. ౨ 

(ఆథేకి) ' ళల 

(త ఇతి.) ఆనర్చుః రామాభిషేకవిఘ్న నివారణాయ, + య yey 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పేతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

తృతీయ స్సర్గః, 

అథ చతుర్ధ స్పర్షః. 

వీవం వూర్యవిచారిత మసి రామ మాహూయో,క మపి రామాభిషేకం వున ర్మం|తిభిః 

కాలనిశేషనిర్ణయవూర్వ్యకం రామ మాహూయ సనిశేష ముపదిశతి చతుర్ధే ( (గతేష్విత్యాదినాఎ 

శ్ఞోక్ర ద్వయ మేకాన్వయం, అభిషే షేచ్య ఇతి నిశ్చయం చక్ర ఇతి సంబంధః. ౨ 
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౧ 

(వునః శ్రీరామానయనం) 
4a 

అథాంతర్గ్భహ మావిశ్య రాజా దశరథ స్తదా, 
సూత మామం[త్రయామాస రామం పున రిహానయ. 3 

ప్రతిగృహ్య స తద్వాక్వం సూత: పున రుపాయయ్మొ 

రామస్య భవనం శీఘం ధామ మానయితుం పునః. . ళ 

ద్వార్సై రావేదితం తస్య రామాయా౭._= గమనం పునః 

శుత్రైవ చాపి రామ స్తం ప్రాప్తం శంకాఒ౬న్వితోఒభవత్స్. ౫% 

(పవేశ్య చె చనం త్వరితం రామో వచన మ(బవీక్స్ 

య దాగమనకృత్యం తే భూయ స్తద్చూ హ్య శేషత్తన. ౬ 

త మువాచ తత స్ఫూతో రాజా త్వాం (దష్టు మిచ్చతి, 

(శుత్యా [ప్రమాణ మత త్యం గమనా యేతరాయ వా. ౭ 

(అథేతి,) అంతర్గృహ మావిశ్యేత్యనేన మంతిణా మపి విసర్జనం సిద్ధం, ఆమంత్రయామాస 

నియాజయామాసేత్యర్థః. లనయేత్యత ఇతికరణం (దష్టవ్యం, శ 

(పతిగృహేతి.) ఆనయితుం ఆనేతు మిత్యర్థః, ఇ డార్షః. ౪ 

(ద్వార్ధ్సెరితి.) తస్య సుమంతస్య, వున రాగమనం రామాయ ద్వార్స్ఫె రావేదితం, రామ 

శ్చాపి, ప్రాప్తం ఆగతం, సుమంతం (శుత్యవ శంకాన్వితోఒభవత్. కి మభిషేకవఘ్నుః కశ్చి 
దాసీత్? ఉతాఒన్యః కశ్చి దుపప్లవోఒభూ దితి శంకా. x 

((పవేశ్యేతి.) భూయః వున; తేయ దాగమనకృత్యం తద్బూహీతి సంబంధః. ౬ 

'(తమితి.) సూత శ్రుత్వా, రామవాక్య మితి శేషః. తతః, రామవాక్యశవణానంతరం, 
రామ మువాచ-కథ మితి? హేరామ, రాజా త్వాం దష్టు మిచ్చతి, ఇత దశరథసమిపే: గమసాయ, 
ఇతరాయ ఆగమనాయ చ, త్వం, (ప్రమాణం కర్తా. శీఘం గచ్చేత్యర్థ? ఇతరశబ్దస్య సర్వనామ 

“కార్యాభావ అర్హ: . ం స 2 
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ఇతి సూతవచ |శుత్యాం రామోథ త్వరయాన్విత:, 

(ప్రయయా రాజభనం పున ర్జుష్టుం న రేశ్వరం. (జా 

తం [శుత్వా సమనుప్రాప్రం రామం దశరథో నృపః, 

(పవేశయామాస గృహం వివక్షు: ప్రియ ముత్తమం. ౯ 

ప్రవిశ న్నేవ చ శ్రీమాకా రాఘవో భవనం పితుః, 

దదర్శ పితరం దూరాత్ ప్రణిపత్య కృతాంజలి:. ౧౦. 

(ప్రణమంతం సముళక్థాప్య తం పరిష్వజ్య భూమిపః, 

(పదిశక్య చాహ్మై రుచిర మాసనం పున రబపీక్, Glee 

రామ వృద్ధోస్మి దీర్దాయు ర్ఫుక్తా భోగా మయేప్పితా:, 

అన్న వద్చిః క్రతుశశై స్రథేష్టం భూరిదకిజై!. రివ. 

(ఇతీతి.) లా 

(తమితి,) ల 

(పవిశ న్నితి.) రాఘవః పితు ర్భవనం |పవిశన్నేవ దూరాత్ | పణిపత్య కృతాంజలి స్సజా 

పతరం దదర్శ. దూరాత్ (పణిపాతో వినయాతిశ యాత్ ౧౦. 

((సణమంతమితి.) సమీపే వునః (పణమంత మిత్యర్థః, ంం 

(రామేతి.) వృద్దోస్మీ త్యనంతరం దీర్హాయు రితి వృద్ధత్వవివరణం. యద్వా, జ్ఞానవృద్ధత్వ 

వ్యావృత్తయే దీర్హాయు రితి. “విధిీహీన మసృష్టాన్నం మంతహీన మదక్షిణమ్, శ్రద్ధావిరహితం- 

యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతి ఇ త్యన్నాదిహీనస్య యజ్ఞస్య నిండనా దన్నవద్చి రిత్యాది విశేషణం. 

కతుశ తైః జ్యోతిప్లోమాద్యశ్వమేధపర్యంతయాగభేదైః, ఇష్టం యజనం కృతం. ౧౨. 
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(రామాయ అభిపషేకకాలనిర్దేశః) 

జాత మిష్ట మపత్యం మే త్వ మద్యానుపమం భువి, 

దత్త మిష్ట మధీతం చ మయా పురుషస త్తమ. ౧3 

అనుభూతాని చేష్టాని మయా వీర సుఖాన్యపి, 

'దేవర్డిపితృవి వాణా మన్ఫణోస్ని తథాత్మన:. ౧౪ 

న కించి న్మమ కర్తవ్యం తవా౭న్య(త్రాభిషేచనాక్, 

ఆతోయ త్వా మహం బూయాం త న్నే త్వం కర్తు మర్లసి. ౧౫ 

ఆద్య ప్రకృతయ స్ప్సరాం స్తా మిచ్చంతి నరాధిపం, 

అత స్వాం యవరాజాన మభిషేక్యామి పుత్రక. ౧౬ 

(ఇష్ట మపత్యం) అభిమత మపత్యం, ఇష్టం దత్తం అభిమతం వస్తు దత్తం, ౧౩ 

(దేవర్ణీతి.) దేవానా మనృణః క్రతుశతైెః, బుషీణా మనృణోఒధ్యయనేన, పిత్యణా 
మనృణో=పత్యోత్సాదనేన, విపాణా మనృణో దత్తేన, ఆత్మనోఒన్ఫణ స్పుఖాను శవేన, యద్యపి 
[(బహ్మచర్యాదిబుణ్యతయం (శుతిసిద్ధం - “జాయమానో వై (బ్రాహ్మణ (స్రైభిర్బుణవా జాయతే, 

(బహ్మచర్యేణర్లి భ్యో, యజ్ఞేన దేవేభ్యః, పజయా పితృభ్య” ఇతి. తథాపి బుణపంచక మితి 
మతాంతరం. యద్వా, బుణతయవ్యపదేశః పాధాన్యా దితరయో రుపలక్షణత్యా ద్వా, నను 

దేవాదీనాం పంచానాం కథ ముత్తమర్హత్వం? ఆఅ తాహుః-దేవానా మిందియాధిస్థాత్యణాం జితేంది 

యతా కారకత్వేనోసకారకత్వాత్, బుషీణాం వాగుపకారకత్వాత్, పిత్యణాం తనూపకారకత్వాత్, 
విపాణాం కర్మాధీనసర్వసంస్కారసాధనేనాఒఘనాశకత్వాత్, ఆత్మన శృరీరే్యదియసంఘాత 
రూపస్య జ్ఞాన పకాశహేతుత్వేనోపకారవత్వా చ్చ, త దపత్యుపకారః పురుషస్య బుణ మేవ, 
అన్మత చోక్తం-'అనిషిద్ధసుఖత్యాగీ పశురేన న సంశయ' ఇతి, ౧౪ 

(న కించిదితి.) 

(అద్యేతి) స్పష్టం, ౧౬ 
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అపి చాద్యా౭.శుభాకా రామ స్వప్నే పశ్యామి దారుణాజా, 

సనిర్హాతా దివోల్క్లా చ పతతీహ మహాస్వనా, ౧౬ 

అవష్ట్రఖం చమే గామ నక్షత్రం దారుతై ర్లృహైః:, 

ఆ వేదయంతి దైవజ్ఞా స్సూర్యాంగారక రాహుఖి:. ౧౮- 

(వొయేణ హి నిమిత్తానా మాదృశానాం సముదృవే, 

రాజా హి మృత్యు మాప్నోతి ఘోరాం వాఒ౭౬ఒపద మృచ్చతి ౧౯ 

త ద్యావదేవ మే చేతో న విముంచతి రాఘవ, 

తావదే వాభిషించస్వ చలా హి పొణినాం మతిః. ౨ం. 

అద్య చందోభ్యుపగత: పుష్యా త్పూర్యం పునర్వసూ, 

శ్ర: పుష్యయోగం నియతం వత్యుంతే దైవచింతకా:, ౨౧. 

ఇ 

(అపి చేతి.) అశుభాకా అశుభ సూచకాళా, దారుణాకా భయంకరాళా నీల వర్ణ ప్ర్రపరిష్యంగాదీT, 

ఉల్మా నిర్గతజ్వాలా, నిర్హాతః అమెఘాశ నిః. ౧౬ 

(అవష్షబ్ధమితి.) నక్షతం జన్మ నక్ష తం, ఆవష్టబ్ధం ఆకాంతం, అ తేతికరణం (దష్టవ్యం. 

డై వజ్ఞాః జ్యౌతిషికాః, “సాంవత్సరో జ్యాతిషికో దైవజ్ఞ గణకా వపీ” త్యమరః. సూర్యాంగారక 

రాహుభిః (గహై రవష్టబ్ద మిత్యావేవయంతీతి సంబంధః. ౧౮ 

దుర్నిమిత్తఫల మాహ (ప్రాయేణేకి.) బుచ్చతి బువృతి వేత్యర్థః. 0౯ 

(తదితి.) చేతః త్వా మభిషేక్ష్యామీతి బుద్ధి న విముంచతి, మా మితి శేషః. కుతో బుద్ధి 

విమోచన(ప్రస క్తి? రిత్య్యత్రాహ (చలా హీతి.) మ్నాతంతరాది పార్ధనాదిభి రితి భావః, ౨౦ 

(అద్యేతి) వుష్యయోగం వుష్యేణ చందస్య యోగం, నియతం _ అభిషేకనియతం, 

(పశస్త మిత్యర్థః. దైవచింతకాః (గహచారజ్ఞాః, వక్ష్యంతే వదంతి. ] ఎిం- 
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టై 

_ (రామాయ అభిషేకనియమనిర్దేశః) 

తతః పుష్యే౭_భిషించస్త మన .స్తరయతీవ మాం, 

శ్వ స్వాహ మభిషేక్యామి యావరాజ్యే పరంతప. ౨౨ 

తస్మా త్రయా౭_ద్యప్రభృతి నిశేయం నియతాత్మనా, 
సహ వధ్యోపవ స్తవ్యా దర్భ(పస్తర శాయినా. ౨౩. 

సుహృద శ్చాప్రమత్తో స్తాం రకం త్వద్య సమంతతః, 

భవంతి బహువిఘ్నాని కార్యా జ్యేవంవిధాని హ్, ౨౪ 

విపోషితశ్చ భరతో యావదేవ పురా దితః, 

తావదేవాభఖిషేక స్తే పాప్పకాలో మతో మమ. ౨౫% 

కామం ఖలు సకౌం చృత్తే ఖాతా తే భరత స్థితః, 

జ్యేష్థానువర్తీ ధర్మాత్మా సానుకోోశో జితేంద్రియః. తిక. 

(తత ఇతి) అభిషించస్వ అభిషిక్తో భవ, త్వరయతీవే త్రీ పశబ్ద వీవకారార్థః. ౨౨ 

(తస్మా దితి.) అద్య(ప్రభృతి వీతదహ రారభ్యో, నిశా ఉపవస్తవ్యా. “వసే రశ్యర్థస్య | పతిషేధో 

వ క్రవ్య'ఇతి భోజనవివృత్త్యర్థస్య వసే రకర్మకత్వా తద సకర్మకత్వ మార్తం. నిశాయా 
ముపవస్తవ్య మిత్యర్థః. చర్చ పస్తరః దర్భాస్తరణం. అ. 

(సుహృద ఇతి.) వీవంవిధాని అభిషేకాది మహా శేయోరూపాణి. ౨౪ 

కేకయరాజాయ రాజ్యశుల్కం దత్వా కైకేయీవివాహం కృతవాకా తం వృత్తాంతం హృది 

కృత్వాహ (విపోషిత ఇతి.) అయం వృత్తాంత స్పష్తోత్తరశతతమే సర్లే_.“వురా (ఖాతః పితా న స్స 

మాతరం తే సముద్వహకా. మాతామహే సమా(శౌషీ |దాజ్య శుల్క మనుత్తమి మితి స్పష్టీ 

ఖ్ విష్యతి. (పా ప్రకాల ఇత్య! తేతిక రణం దష్టవ్యం. | ౨౫ 

_(కామమితి.) వృత్తే ఆచారే. వ్ ౬. 

[76] 



602 శ్రీచుద్రామాయలే, గోవిందరాజీయవిశి స్టే 

అవన 

కింతు చిత్తం మనుష్యాణా మనిత్య మితి మే ముత : 

సతాం తు ధర్మనిత్యానాం కృతశోభి చరాఘవు.* ౩౬ ౨8 

(౮ 

ఇత్యుక్త స్పోభ్యనుజ్ఞాత శ్వ భావ కలిషేచే Gt 
(వజేతి,రామః పి . పితర మభీవాద్యాభ్యయా ధ్రహం. ల 

జ అలా 

ఓ je 

(పవిశ్య చాత్మనో వేశ్మ రాజ్జోని పే షం భి మచ నే, 

తత్హభేన చ నిగ్థమ్య మాతు రంత;పురం యయౌ. _ _ చకా 
ఇ (ర 

తత తాం ప్రవణా మేవ మాతరం  కైమవాసినీం, 

వాగ్యతాం దేవతాగారే దదర్శాఒఒ౬యాచతీం (శ్రియం. . 30 

~~ 

అత్యంతధర్మిస్థానా, మపి చెత శ్చంచలత్వా న్మి తభేదాదినా. అన్యథా భవతీత్యాహ 

శృకింత్వితి.) కింతు తథాపేత్యడ్హః. యద్యపి “కామం ఖలు సతాం వృత్తి ఇత్యాదు క్ష-గుణవిశిష్టతయా 

సన శంకాస్పదీభూతః, తథాపి మనుష్యాణాం మన ష్యత్వసాధారణ్యేన శంకితం. చిత్తం, అనిత్యం 

చంచల మితి, మే మతిః మమ నిశ్చయ ఇత్యర్థః. సామాన్యప్రయు క్తదోషో విశేషే న సంక్రమత 

'ఇత్యాహ (సతాం త్వితి) తుశబ్దః " పక్షవ్యావృత్త్యర్థః. ధర్మ నిత్యానాం ధరై్మైక నిరతానాం, 

కుతశోభి, కృతేన పరస్పరోపకారేణ శోభతే నతు భేదం పాప్నోతి. రాఘవ 

రఘువరశోత్సన్న స్వర స్వవంశ| పభావం న జానాసి కిం? అన్యే త్వేవం వ్యాచక్ష తే= ధర్మ నిత్యానాం 

'ధర్మ సరతొనాం6; చిత్తం, కృతశకోభి-కృతేన పరకృతమి త్రభిదాదినా కోభితుం శీల మ్మా 

స్తేతి కృతశోభీతి. అపరే త్వాహుః-సతాం చిత్తం; కృతేన కార్యేణ, కోభోతే, ' నతు? కరిష్యమాజేన 

కృతం కార్య మనుమోదతే, నతు కరిష్యమాణ మితి న ఖాన ఇతి, | చి౭ 
+ 

. (కీల) అభి షేచనే విషయే, ఇత్యుక్త స న్స్ రామః ద్రజేత్యనుజ్ఞాత ఇతి సంబంధః. ౨౮ 

. (వవిశ్య చేతి )' “రాజ్ఞోద్ది3ే మై౭ భిషేచన, ఇతి నిమిత్తస ప్తమి. రాజ్ఞోద్ది ష్ట మభిహేకం కథయితు 

ఓ మిత్యర్థః వం ల లం . ల. TL వక 

(తత్రేతి.) (పవణాం స్వాసాధారణదేవతాసక్తచిత్తాం, క్షామవాసినీం (వతోపయుక్తక్షాము 
_వస్రుధరాం, వాగ్యతాం యతవాచం, మౌనవతీ మిత్యర్థః. ,|శ్రియం సంపదం, ఆయాచతీం 

పార్థయంతీం, రామాయేతి శేషః. . ఆం 



అయోధ్యాకాజ్లే- చతుర్ణస్సర్లః, 808 
ల 

(రామేణ మాతృదర్శనం) 
శా జ్యా 

ళో జో 5 _— - - జల్ న 

(వొగేవ చాగతా తత్ర సుమిత్రా .లక్ముణ స్తదా, 

సీతా బొనాయికా శుత్యా ప్రియం రామాభి షేచనం. - ఆయి 

తస్మికా కాలే హి కౌసల్యా తస్థా వామాలితేక్షుణా, | 

సుమిత్రయా౭ఒన్వాస్యమానా సీతయా లక్షుబేన చ. 3౨ 

శ్రుత్వా పుష్యుణ పుత్రస్య యావరాజ్యాభిషేచనం, . 

పాణాయామేన పురుషం ధ్యాయమానా జనార్దనం. ఏ2. 

తథా సన్ని యమామేవ సోఒభిగమ్యాభివాద్య చ, 
ఉవాచ వచనం రామో హర్షయం స్తా మిదం తదా, తళా 

అంబ' పితా నియక్తో౭_స్మి ప్రజావాలనకర్మణి, 

భవితా శ్వోఒభిషేకో మే యథా మే శాసనం పితుః. ౩౫ 

సీతయా ప్యుపవస్తవ్యా రజనీయం మయా సహ, . .. 

ఏవ మృత్విగుపాధ్యాయై స్సహ మా ముక్షవాకా పితా. 3౬. 

((పాగితి.) (పాక్ రామాగమనాత్ వూర్యమేన, సుమి తా, (సియం రామాభిషేచనం, 
(శుత్వో అగతా, లక్ష్మణశ్చ, తదా సుమి తాగమనకాలే, ఆగతః. సీతా తు పరతంతత్వాత్ స్వయం 

నాగతా, కింతు దాసీభి రానాయితా,. (తస్మిన్నితి.) తస్మికా రామాగమనకాలే, వుతస్య వుష్కేణ, 

యౌవరాజ్యేఒభిషేచనం (శుత్వా సుమిత్రాదిభిరన్వాస్యమానా, ప్రాణాయామెన ప్రాణాయామ 
వూర్వకం, వురుషం- -వురుషసూ క్త పతిపాద్య వురుషశబ్దవాచ్యం, జనార్దనం నారాయణం, ధ్యాయ 

మానా ధార్థయంతీ, ఆమీలితేక్షణా తస్ఫా. | = ఈ 

(తథేతి.) తథా వూర్వో క్తరీత్యా, సన్నియమాం సమీచీననియమాం, టా 

-(అంబేతి.) మే పితు శాసనం యథా తథా అభిషేక క్యూ భవితేతి సంబంధః. '' 38౫ 

(సీతయేతి.) సీతయా మయాప్కి సహ తుల్యతయా, ఇయం రజనీ వీతద్దినర్మాతి;, 



€02 శ్రీమ్మదామాయణే, -గోవిందరాజీయవిశి స్పే 

యాని యా న్యత్ర కూగ్యాన్ శ్వోభావి న్యభిషేచనే, 

తాని మే మంగళా న్యధ్య వైదేహ్వాశ్చైవ కారయ, శతి 

“2 విత చ్యుత్యా తు కౌసల్యా చిరకాలాభికాంకితం, 

హర్షవాష్పకలం వాక్య మిదం రామ మథాషత. తిలా 

FE వత్స రామ చిరంజీవ హతా స్తే పరిపంథిన:, 
జ్ఞాతీణ మే త్వం శ్రియా యక్త స్సుమితాయాశ్చ నందయ. ఫశ 

ఒం కల్యాణే బత నక[తే మయి జాతోసి పుత్రక, 

యేన త్వయా ధశరథో గుణై రారాధితః పితాః ళం 

"చ అమోఘం బత మే కాంతం పురుషే పుష్కు_ రేకుే, 

యేయ మిజ్వాకురాజ్య, శ్రీ; పుత్ర త్వాం సంశ యిష్యతి. ళం 

ఉపవస్తవ్యా, అస్యాం రజన్యా ముపవ-స్తవ్య మిత్యర్థః, కిం త్వయె వోచ్యతే? నేత్యాహ 

నీవ మితి.) 3౬ 

(మంగళాని) మంగళకర్మాణి, 3౭ 

___ (హర్ష బాష్పకలం వాక్యం) హర్ష బాప్పేణ కల మవ్య క్తమధురం, వాక్యం ఈషద్వాక్యం, ౩౯౮ 

. (వక్సేతి) హతాః, భవంత్వితి శేషః, జ్ఞాతీ౯ా బంధూక. | రజా 

(కల్యాణ ఇతి.) కల్యాణే అతిశోభనే, నక్షతే చుయి జాతోసి, 'బతేతి సంతోపే.. “ఖేడానుకంపా 
సంతోషవి స్మృయామం| తణే బతే” త్యమరః. మయేతి పాఠేమయా హేతునేత్యర్థః. యేన "యేన 

కారణేన. భం 

(అమోఘ మితి.) వుష్కంరేక్షణే వుండరీకాక్షే, వుకుషే నారాయణీ. విషయే, మే కాంతం 

[వతోపవాసాదిక్షేశ సహనం, అమోఘం సఫలం. సాఫల్వే హేతు మాహ (యేయ మితి)-సా 

'నంశయిష్యతీతి శేషః. - ॥ ర. ౪౧ 
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(రామేణ మాతృదర్శనం) 

ఇత్యేవ ముక్త్ మా(త్రేదం రామో ఖ్రాతర మబవీ , 
వొంజలిం ప్రహ్ష్మ మాసీన మభివీక్యు స్మయన్ని . - ఖం 

లక్షుజేమాం మయా సార్ధం ప్రశాధి త్వం వసుంధరాం, 
ద్వితీయం మేంతరాత్మానం త్వా మియం శ్రీ రుపస్థితా. ౪౮౩ 

సొమి(ే భుజ్ క్వు భోగాం స్వ మ్ష్టాజ రాజ్యఫలాని చ,. 

జీవితం చ హి రాజ్యం చ త్వదర్థ మభికామర్లే. న లభ 

ఇత్యుక్త్వా లకత్ముణం రామో మాతరా వభివాద్య చ, 

అభ్యనుజ్ఞాప్య సీతాం చ జగామ స్వం నివేశనం. ఖం 

తి శ్రీమదామాయజే, అయోధ్యాకాండే, చతుర్ధ స్సర్గః. 

fc no. M30 
(ఇతీతి,) స్మయన్నివ సమందస్మిత ఇత్యర్థః. సంతోషాతిశయేనా౭ బవీ దితి భావః. ౪౨ 

(లక్ష్మణేతి.) ద్వితీయ మంతరాత్మా నం ద్వితీయం (పాణం, ౪౮౩ 

(సౌమిత్ర ఇతి.) భోగా౯ భోగ్య పదార్థాక్సా ఇష్టాళ అభిమతాక్షా, _రాజ్యఫలావి అనత్మ ర్ల రత్న 
వస్త్రాభరణాదీని. . గ్! మే రా | డో 6 -ం౧ రాక | JA న 2 ౪౪ 

(ఇతీతి.) సీతాం చాభ్యనుజ్ఞాప్య, మాతృభ్యామితి శేషః. ౪౮౫ 

ఇతే .శ్రీగోవింతరాజనిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీఠాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కారిడవ్యాఖ్యా నే, 

చతుర్ధ స్సర్గః. 



608 శ్రీముదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

అథ పంచమ ఫీర్లః. 

సందిశ్య రామం నృపతి శ్వ భావి న్యభిషేచనే, | 

పురోహితం సమావహూయ వసిక్ట మిద మబ్రవీత్. . దా 

గచ్చోపవాసం కాకుక్స్టం కారయాద్య తపోధన, 
శ్రీయశో రాజ్యలాభాయ వధ్యా సహ యత వతం. చ 

తథేతి చ స రాజాన ముక్త్వా వేదవిదాం వరః, 

స్వయం వసిష్టో భగవాక౯ యయా రామని వేశనం, 3 

ఉపవాసయితుం రామం మంత్రవ న్మంత్రకోవిద:, 
బ్రాహ్మం రథవరం యక్త మాస్థాయ సుదృఢవత:. | ఇ 

స రామభవనం పాొవ్య పాండురాభ్రఘన ప్రభం, 
తిస్రః కజ్యా రథేనైవ వివేశ మునిస త్తమ:, x 

' అథ పజ్బామ స్సర్గః, = 

— వక 

అథోపవాసన్య వురోహిత సంకల్పమం తాది పాధ్యత్వాత్ వురోహితం సందిశతి పంచమే... 
(సంచిశ్యేతి.) _నతోపవాసాదికం కుర్వి త్యనుజ్ఞాహ్య. . ౧ 

(గచ్చేతి.) కాకుత్స్థ ముపవాసం కారయ, హృకకో రన్యతరస్యా మితి వికల్పేన 'కాకుర్స్ట 

శబ్దస్య కర్మ సంజ్ఞా, | న re 

. (తథేతీతి.) బ్రాహ్మం (బ్రాహ్మణ వహనయోగ్యం, యుక్తం వాజిభి రుషుక్తం, . ఆస్థాయ 

యయా వితి వూర్వేణ సంబంధః. 

(స ఇతి.) పాండుర్నాభఘన(పభం పాండురాభమూర్హసదృశ పభం 'సునో మేసే 
మూర్తిగుణే త్రిషు మూరే నిరంతరి ఇత్యమరః.- ౫ 



అ యో ధ్యా కా ణే లా పజ్బూమ స్స గ్గని 

(రామస్య ఉపవాసవిధిః) 

తమాగత'మృషిం రామ “స్వరన్ని వ" పీసంభ్రమజ
ి' పం 

మానయిష్యక్షా సమానా ర్లం నిశ్చక్రామఃని చేశ నాక్, 

అభ్యేత్య త్వర మాణశ్చ రథాభ్యాశ ౦ మనీషిణః, 

తతోవతారయామాన పరిగృహ్య రథా త్స్యయం. 

స చైవం ప్రఖితం దృష్ట్వా సంభాష్యాభి ప్రసాద్య చ "- 

ప్రియార్లం హర్హయకా. రామ మిత్యుపాచ పురోహితః. 

ప్రసన్న స్తే పితా రామ యౌవరాజ్య మవాప్ప్రసి, 

ఉపవాసం భవా నద్య కరోతు సహ సితయా. 

(ప్రాత స్త్వా మభిషేక్రా-హా యావరాజ్యే నరాధిపః, 

వ. _ ఇత్యుక్త్వా స స తథా రామ ముధవానం యతవతం 

మం|త్రవక్ కారయామాస వైదేహ్యా సహితం మునిః. 
స్నా 

(తమితి.) త్వరన్నివ, ఇవశబ్దో వాక్యాలంకారే. మానయిష్య ౯ 

“హీత్వోః [కియాయా ఇతి హేత్వర్ధే శతృపప్రత్యయః, 

(అభ్యేత్యేతి) రథాభ్యాశం రథ సమీపం, 

పితా దశరథ: ప్రీత్యా యయాతిం నహుషో యథా. 

6 /. 

న! 

మా _—— 

న పతి) పశితం వినీతం వినీత జై శితౌ సమా” విత మరః. సంభాష్య కుశల్గపశ్నం 

కృతా" - సభాజ్యేతిపాఠే కుశల ప్రశ్నాధీనపీతిం జనయితే త్యర్థః, సభాజ 'ప్రేతిసేవనయో 

శిత్యస్మా ర్వా దాతో రార్షో లప్. (ప్రియార్హం ప్రియకథనా క్ల రం, - 

(ప్రసన్న ఇతి. న). 

నో జ 

న ౮ 

ey కొ-ం౧ 
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తతో యథావ ద్రామేబ"స “రోజ్ఞో గురు రర్చితః, 
అభ్యోనుజ్ఞాప్య కాకుత్ స్థం యయౌ రామని వేశ నాక్. ౧౨. 

సుహృద్ద్భి స్తత్ర రామోపీ సహాసీనః ప్రియంవద, , 
సభాజితో వివేశాథ తా ననుజ్జాప్య సర్వశః. - ౧౩: 

హృష్ట నారీనరయుతం రొమవేశ్మ తదా బభౌ, 
యథా మత్తద్విజగ ణం (పఫుల్లనళినం సరః. _ ౧౪ 

స రాజభవనపఖ్యా త్రస్మా ద్రామనివేశసొక్  ' 
నిర్ణత్య దదృశే మార్గం వసిష్టో జనసంవృతం. _- ౧౫ 

బృందబ్బందై రయోధ్యాయాం రాజమాగ్లా స్పమంతత:, 

బభూవు రభిసంవాధా: *కుతూహలజనై ర్భృతా:. ౧౯౬. 

(తత ఇత.) కాకుత్స్టమభ్య నుజ్ఞాప్య అనుయాంతం రామం నివర్తస్వేత్యుక్వా యయా 

నిఠర్వ్యయాౌ. ౧౫ 

(సుహృద్భి రెత్యాది.) ౧౩ 

(హృప్పేతి.) ంళ' 

(స ఇతి.) ౧౫. 

(బృందబృందై రితి.) బృందానుబద్దాని బృందాని యేషాం తే బృందబ్బందాః, తైః, కుతూ 

హలజనై ః, వృతా రాజమార్గా, జఅభిసంబాధా నిబిడా బభూవు రితి యోజనా. బృంద్ల్దం బృంద మితి 

పాఠే-బృందం బృందం యథా భవతి తథాఒవస్ట్థితై రితి శేషః. : ౧౬. 

 శక్షతూహలజ నైః రామాభిషేకదర్శనకుతూహల సంపన్న జనైరితి మధ్యమపదలోపః. 



అభయోధ్యాకాఖ్టే-పజ్బుమస్సర్ల : 609 

(అయోధ్యాయాం ఉత్సవోత్సాహః) 

జనబ్బందోర్మి సంఘర్ష హార్ద్షస్వనవతీ స్తటి, ఆ 

బభూవ రాజమార్గ స్య నాగర స్యేవ నిస్వన:. ౧౬ 

సిక్రసంమృష్టర థ్యా హి తదహ ర్వనమాలిని, 

ఆసీ దయోధ్యానగరి సముచ్చుతగృహధ్యజా. ౧౮ 

తదా హ్యయోధ్యానిలయ స్పస్త్రీబాలాబలో జవ:, 

రామాభిషేక మాకాంకు న్నా కాంట. దుదయం రవేజణ ౧౯ 

పజాలంకారభూతం చ జనన్యానందవర్థనం, 

ఊత్సుకోఒభూ జ్ఞనో [దష్టుం త మయోధాఖమహోత్సవం. విం 

(జనబృందేతి.) జనబ్బందాన్యేవ ఊర్మయః, తేషాం, సంఘర్షః అన్యోన్యఘట్టనం, హర్షః 

ఆనందో[దేకః, తాభ్యాం జనితః స్వనోస్యా స్తేతి స్వనవాళా, తస్య, వితేన సాగరోపమా సమర్థీతా, ౧౭ 

(సిక్తేత.) తదహః తస్మిన్న హని, వనమాలినీ అలంకారార్థం విరచిష కముకకదల్యాదివన 

పజ్తియు క్తేతి యావత్, ౧౮+ 

(తదేతి) సస్త్రేబాలాబలః-అబలాః; బలరహితాః, వృద్ధా ఇతి యావత్. “రామాభిషేక 

మాకాంక్ష న్నాకాంక్ష దుదయంరవే' రితి రామాభిషేకార్థం ఉదయ మాకాంక్ష దిత్యర్గః. ణో 

రామాభిషేక ఇతి వారా యదా సమజని తదా (పభృతి రామాభిషేకాదరాతిశయేన ఆహారని[దాది 

వ్యాపారాక్షా విహాయ పరదివస సూర్యోదయ మాకాంక్ష దితి భావః. ౧౯ 

((ప్రజాలంకారభూత మితి.) పజాలంకారభూతం [పజాలంకరణ హేతుభూతం, (పజాలంకాథ 
ప్రచుర మితి వా, 

[77] 

20 
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ఏవం తం జనసంబాధం రాజమార్గం. వురోహితః, 
వూ హన్నివ జనౌఘం తం శనై రాజకులం యయా, చిం 

ఎల సితాభ శిఖర ప్రఖ్యం [వాసోద మధిరుహ్యా సః a 

సమాయాయ నరేం(దేణ శకేజేన బృహస్పతిః. ౨౨ 

అడ త మాగత మధి పేక్యు హిత్వా రాజాసనం నృపః, . 

పపచ్చస చ తస్మై త తృృతమి త్యభ్యవేదయక్. వి 

ల తేన చైవ తదా తుల్యం సహాసీనా స్పఖాసద:, 

ఆసనేభ్య స్పముత్రస్థు; పూజయంత: పురోహితం. ౨౪ 

గురుణా త్వభ్యనుజ్ఞాతో మనుజౌఘం విసృజ్య తం, 

వివేశాంత:పురం రాజా సింహో గిరిగుహా మివ. ౨a 

" తద|గ్యవేషపుమదాజనాకులం మహేం|ద వేశ్మ(పతిమం నివేశనం, 

విదీపయం శ్చారు వివేశ వార్ధివ శృశీవ తారాగణసంకులం నభ. ౨౬ 

. ఇతి శ్రీమద్రామాయక్కే అయోధ్యాకాండే, పంచమ స్సర్గః. SE 

" (వేవ మితి) రాజమార్గం, పశ్యన్నితి శేషః, తం జనౌఘం వ్యూహన్నివ రామాభిషేకజనితా 

'నందనిర్భరం జనౌఘం త|త తత సమూహీకుర్వ న్నివ, శనైః, రాజకులం రాజగృహం 

యయౌ ౨౧-౨౨ 

' (ఆమితి.) నృపో దశరథః, రాజాసనం స్వాధిప్యితం సింహాసనం, హిత్వా (పత్యుత్థాయేత్యర్థ:ః. 
పష్మపచ్చ కం ధరామస్యోపవాసః కారిత?- ఇతీతి శేషః. సః వసిష్టః, తస్మై దశరథాయ తత్ 

ఊపసవాసకరణం. ES se ౩3 

(తేనేతి.) తదా దశరథసముత్ధానకాలే, తుల్యం యుగపత్, - 2-౨ 

(తదితి.) విదీపయక్షా తేజోవిశేషేణ ద్యోతయజ, ౨౬ 

“ఇతి “శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీళాంబరాఖ్యానే, అయ్యోధాకాండవ్యాఖ్యానే, 
షల పఇ్బుమ స్సర్గః. . - 

క స స 



*గతే పురోహితే రామ స్న్నాతో నియతమానసః, 
సహ పత్నా్యా విశాలావ్యా నారాయణ ముపాగమక్. యణ 

ప్రగృహ్య శిరసా పాత్రం హవిషో విధివ త్తదా, 
మహతే దైవతాయాజ్యం జుహావ జ్యలితే=_నలే, 2 

అథ షష్ట స్పర్గః 
“ 

అథ రామస్యాభిషేకసన్నాహం దర్శయతి షష (గత ఇత్యాది.) (వురోహితే గత) 

ఇత్య సన్నిధానకృతరాజస గుణనిమి త్రకనా ఫిక్య వ్యావృ త్రిః. (స్నాత ఇతి) కాయశుద్ధిః, (నియత 

మానస ఇతి) మనశ్శుద్ధిః. (సహ పత్న్యేతి) (శీరంగవిగహానుభవసాగరతరణన్య సహాయోక్రిః. 

పత్యుర్నో య జ్షసంయోగ ఇతి దీక్షానియమస్య పత్నీ సహాయత్యో క్రిశ్చ, తృతీయయా ఆరాధన. 

కాలే సీతాయా ఉపకరణసమర్పణపరతా వ్యజ్యతే. (ఎశాలాక్షేతి.) రామవి|గహానుభవా దసి 

'శీరంగవిగ్రహస్య _ నిరతిశయ్మపియాస్పదత్వేన నిక్లమేషానుభవ ఉక్తః. (విశాలాక్ష్యా 

నారాయణ మితి.) సితానేతవాగురాఒనాకృష్ణతయా సీతాయా అపాధాన్యం, నారాయణస్య 

స్వాభీప్పితతమత్వేన ,పాధాన్యం చోక్తం. అత నారాయణ ఇతి (శీరంగనాయక ఉచ్యతే. 

ఉత్తర(త తస్యైవ విభీషణాయ దానోక్రేః. ౧ 

(ప్రగృుూహ్యేతి) శిరనా ప్కాతీం (పగృహేతి “ఉపరి హి దేవేభ్యో ధారంయంతీితి [శుతి 

రుపబృంహితా. మహతే దై వతాయ నిరతిశయమహిమవతే దై వతాయ, “తం దేవతానాం పరనుం 

చ దైవతి మితి (శుతేః. నారాయణాయేత్యర్థః. నారాయణ ముపాగమ దిత్యుష కమాత్. “ధ్యాయ. 

కతనిక్లోక్రీ, అత విశేష్యానుపాదానా ద్విశాలాక్షీ శబ్దస్య లక్ష్మాం రూఢి పాయత్వం వ్యజ్యతే. 

అత వవ “బుతే మాయావిగాలాక్షిం తవ వూర్వపరి గహ” మిత్యత విశాలాక్షీశబ్రేన లక్ష్మీ రూప 

విశేష్యం వ్యజ్యతే. అత నారాయణ ఇతి శ్రీరంగనాయక ఉచ్యతే, (ఉపాగమ) దిత్య్యత ఆగమ 

దిత్యనేన భగవన్మందిర వా ప్రకథనా దుపశబైైన నివేదనపర్యంతభగవదారాధనం వ్యజ్యతే. ౧ 



$12 .శ్రీమ్నదామాయణి గోవింధరాణే వి శిష్టే 

శేషం చ హవిష స్తస్య ప్రాశ్యా౭_2_శాస్యా౭_2._త్మనః (పాయం, 

ధ్యాయ న్నారాయణం దేవం స్వాస్తీవై కుశసంస్తరే. 3 

వాగ్యత స్పహ వై దేహ్యా భూత్వా నియతమానస;, 

శ్రీను త్యాయతనే ఏష్టో శి శే నరవరాత్మజ:. ౪ 

ఏకయామావశిష్టాయాం రాత్ర్యాం (పతివిబుధ్య సః, 
అలంకారవిధిం కృత్ను౦ కారయామాస వేశ్మ్ళన;. % 

తత శృణంజా సుఖా వాచ స్ఫూతమాగధవందినాం, 

పూర్వాం సంధ్యా ముపొసీనో జజాప యతమానసః, ౬ 

న్నారాయణం దేవి మిత్యుత్తరతోక్తేశ్చ్న. తేన మహతే దైనతాయేతి మహాదేవవాచిత్వభాంతి 

ర్నిరస్తా. నచ వ్యస్తన్య విభిన్న విభ కంత సై్యకపదత్వ మేకావా శక్తి రస్తి, మహాదేనశబ్దస్యా 

=ఖండస్య శివే శక్తావసి ఖండపదద్వయస్య (పస్తుతపరదేవతావరుద్దస్యా౭[పస్తుతాన్య దేవతా 

వాచకత్వకల్పన మంధళా మిస నిపాతకదురితాదృష్టం వినా న శక్యతే ౨ 

_(శేష మితి.) ఆత్మనః (పియ మాశాస్య శ్రీరం గార్పితహవిశ్శేషం స్వస్యాత్యంతపియత్వేనా 

మసంధాయ, నారాయణం శ్రీరంగనాయకం, ధ్యాయకా కుశసంస్తరే కుశమయే శయనీయే. 

“శయనీయే సప్తతంతా సంస్తరః పరికీర్తితి ఇతి నిఘంటుః. (వైదేహ్యా సహేతి) ఉభయోర 

ప్యేకశయ్యాయాం జితేం దియత్వం ధ్వనితం. |శిమతి “విమానం ప్రణవాకారి మిత్యాద్యు క్రవేదత్రయ 

సారభూళ _పణనాకారే. 'బుచ స్పామాని యజూగ్ంషి, సా హి (శీ రమృతా సతొ మితి శుతేః. 

వక్షో రాయతనే | శీరంగధామని, శిశ్యే శయనం కృతవాజ, నరవరాత్మ జః స్వస్య సాక్షాదృగవదవతార 

శేపి శీరంగవ్మిగహార్బ్పోపసర్జనభావః స్వావతారానుమతక్ష తియధర్మానుగుణః. ౪ 

(వీకయామావశిష్టాయా మితి.) అలంకారవిధిం అలంకారవిధానం-'విధి ర్విధానే దైవేపీ' 
త్యమర :. x 

(తతేతి,) సూతా! సూతకులోత్సన్నాః వుణ్యశ్లోకదేవతాకీర్తకాః, మాగధా మగధదేశోత్పన్నా+ః 

వంశావలికీ ర్రకాణి వందినః స్తుతి పాఠకాః, సంధ్యాం నంథ్యాధిదేవతాం నూర్యం, ఉపాసీనః 

భ్యాయళలా, నియతమానసః నియ తమనస్కః, అనన్యచి త్త ఇతి యావత్, జజాప గాయత్రీ మితి శేషః.౬ 



అభయోధ్యాకాళ్టే-షష్టస్సర్ల ; $13 

(శీరామస్య అభిషేకసన్నాహః) 

తుష్టావ ప్రణతశ్రైవ శిరసా మధుసూదనం, 
విమలకెమసంవీతో వాచయామాస చ దిరబాజా. తె 

తేషాం పుణ్యాహఘోషో౭_థ గంఖీరమధుర్ నదా, 

అయోధ్యాం పూరయామాస తూర్యఘోషానునాదితః. రా 

కృతోపవాసం తు తదా వైదేహ్యా సహ రాఘవం, 

అయోధ్యానిలయ (శుత్యా సర్వః ప్రముడితో జనః. జా 

తతః పౌరజన స్సర్వ శ్ముత్వా గామాభిషేచనం, 
(పభాతాం రజసీం ద్పజ్జ్వూ చకే శోభయితుం పురీమ్. రం 

సితా[భ శిఖరాభేషు దేవతాయతనేషు చ, 

చతుష్పుథేషు ర థ్యాసు* వైత్యే ష్వుట్టాలకేషు చ. 6౧ 

(తుష్టావేతి.) సంధ్యోపాసనానంతరం, మధుసూదనం సూర్యాంతర్వర్తినం నారాయణం, 
తుష్టావ, మత స్యేత్యాది నేతి శేషః. శిరసా [పణతః దండవత్ (పణతః, విమలక్షామనసంవీత ఇత్యనేన 

నూతనవస్ర్రపరివృత్యా (ప్రాత ర్లాణస్నాన ముక్తం. వాచయామాస స్యఫివాచనం కారయామాసే 
-త్యర్థః. 8 

(తేమామితి.) తూర్యఘోషానునాదితః తూర్యఘోమానుబంధినాదయు క్తః, ౯7 

(కృతోపవాస మితి.) (పముదితః సంతుష్టః ఆభూత్, కా 

(తత ఇతి పురీం శోభయితుం చకే వురశోభోళత్చాదనార్థం సంమార్దనాలేసనవితాన 
మాలికాబంధన కర్మాదిక మకరోదిత్యర్థః. ౧౦ 

(సితా భశిఖరాభే ష్విత్యాది ) చైత్యేషు బాద్దాల యేమ, అట్టాలకేషు (పాకారోపరి యుద్దార్థం 

యరికల్పిత చతుస్తంభ మంట పేష్సితి యావత్, అలక్షితేసు ఆ సమంతా ల్లక్షితేషు, సమున్నతక్వాక్ 

% చైత్యేషు దేవాలయేము, ఉద్దేశ్యపాదశే వము వా. 



614 శ్రీమద్రామాయణే, .గోవిందరాజీయవి శిష్టే 

నానాపణ్యసమృద్దేషు- వణిజా మాపజేషు చ, ' 

కుటుంబినాం సమృద్ధేషు (శ్రీమకత్సు భవ నేషు చ. ంం ౧౨ 

= సథాసు చైవ సర్వాసు వృతే ష్యాలడి. తేషు. -చ, 
ధ్వజా స్పమ్ముచ్చితా శ్చితాాః పతాకా శ్చాభవం స్తదా. ౧ 

నటన ర్తకసంఘానాం గాయకానాం చ గాయతాం, " 
మన:కర్ణ సుఖా వాచ (శృుశువుశ్చ తత స్తతః. ౧౪ 

రామాఖిషేకయక్తాశ్చ కథా" శ్చకు ర్మిఖో జనాః, 

రామాభిషేకే సంపా జ్రై చత్వరెషు గృ హేషు చ. ౧౫ 

బాలా ఆపి పి క్రీడమానా గృహద్వారేషు సంఘశ :, 

రామాఇభిషవసంయుక్తా శ్వ్చక్రు రేవం మిథః కథాః. ౧౬ 

కృత పుష్పోపహారశ్చ ధూపగంధాధివాసిత :, 

రాజమార్గ: కృత (శిమాకా పొరై రామాభిషేచనే. ౧౬ 

దూరాద ప్యక్షిగోచరే స్విత్యర్థః. ధ్వజాః సచిహ్నాః, పతాకాః చిహ్నరహితాః, సముచ్చితా? 

బడ్దాః. ౧౧-౧౩ 

(నబేతి.) నటాః నాటకాః అభినయకర్తారః, నర్తకాః కేవలాంగహారకృతః, మనః।కర్ష 

సుఖాః *“సం[శవే మధురం వాక్య" మిత్యుక్తరీత్యా (శవణమ్మాతేణ నుఖకరాః, పశ్చా  న్మనస 

శ్చాహాదకా ఇత్యర్థః, శుశువుః, జనా ఇతి శేషః, ౧౪ 

(రామాభిషే షేకయుక్తా శ్చేతి.) మిథః అన్యోన్యం “మిథోన్యోన్యి మిత్యమరః, చత్వరేము 
ఆంగణేషు, గృహేషు స్రేభి, రృహిరంగణేషు జనైశ్చ కథా శృక్టు -ర8 రామభక్తా 

వకృతిమత్వ ముక్తం, = ౨౫-౧౬ 

. (కృతవుష్పో పహార 'ఇతి.) కృతవుష్పోపహారః కృత వుష్పబలిః:. “ ce 

* “భవే దభిషవ స్నాని మితి విశ్వః. | 
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(డీరామాభిషేకసన్నాహః).. 

ప్రకాశకరణార్భం చ నిశాగమనశంకయా, ౨ -'=._- 
దీపవృజాం సథా చక్షు రనురథ్యాసు సర్వశ:. . ఇలా 

we Phe వు ర 

అలంకారం పుర స్యైవం కృత్వా తత్తుర వాసినః, = 
అకాంక.మాణా రామస్య యావరాజ్యాభిషేచనం. - oF 

సమేత్య సంఘశ స్సర్వే చత్వరేమ సభాసు చ, 

కథయంతో మిథ స్తత్ర (ప్రశశంసు ర్జనాధిసమ్: - . ఎం 

అహో మహాత్మా రాజాఒయ మిజ్యాకుకులనందనః,.. 

జ్ఞాత్వా యో వృద్ధ మాత్మానం “రామం రాజ్యేఒభిశే షేద్యుతి. ౨౦ 

సర్వే వ్యనుగృహితా స్మ యన్నో రామో మహీపతిః, 

చిరాయ భవితా గోప్తా దృష్టలోక పరావర:. _ ౨౨ 

అనుద్ధతమనా విద్యాకా ధర్మాత్మా (భాతృవత్సలః, 

వ. యథా చ భాతృమషు స్నిగ్ధ వ్రథాజన్మాస్వపి రాఘవః. “తం 

నాణాల 

" ఛ్యపకాశకరణార్గ మితి.) (పకాశకరణార్థం వతానకముకకద ళ్యాది సమ(గచాజ నితతిమిర 

శరోహిళవస్తు స్తు పకాశార్థం, యద్వా, నిశాగమనశంకయా (ప్రకాశరరణార్థం, దీపవృకళా వృక్షాకారదీప 

స్తంభాల, అభిషెకానంతరం గజస్కంధాధిరూఢతయా అఆభిషేకాలంకార (పదర్శనార్థం, 

నిర్ణమనాత్సూర్యం యది కార్యవశా న్నిశా స్యా త్తదా రామాలంకార పదర్శనార్థం, దీపవృక్షాకా, 

అనురథ్యాసు రథ్యాసు రథ్యాసు, విభ క్తే రుగభావ ఆర్డః. నిశాగమనశంకయా రామస్య" |పకాశ 

శరణార్థం, అనురథ్యాను, సర్వశః సర్య(పకారాకా, దీపవృక్షాం శ్చ[కుశు. త థాశోబ్ద శ్చార్గః. ౧లా 

. (అలంకార మిత్యాది) శ్లోకద్వయం. _ . | అం 
వ 

(పశంసా మేనాహ (ఆహో ఇత్యాది.) సర్వే ప్యనుగృహీతా స్మ, దేవేనేత శేషః: 



$16 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవింద లోజీయవిశిస్పే 

చిరం జీవతు ధర్మాత్మా రోజా దశరథో£.నఘ:, 
యత్ర్పసొ దేనాఒఖిషిక్తం రామం (ద్రత్యామహే వయమ్. వా 

వివంవిధం కథయతాం పొరాణాం శుశ్రువు స్తదా, 

దిగ్ప్యోపి శ్రుత వృత్తాంతాః: (పొహా జానపదా జనా:. ౨౫%. 

తే తు దిగ్భ్యః పురీం పొప్తా దష్టుం రామాభిషేచనం, 

రామస్య పూరయామాసు: పురీం జానపడా జనాః. ౨౬. 

జనౌఘెస్తె ర్విసర్పద్భి శుశువే తత్ర నిస్వునః, 

పర్వసూదీర్ణ వేగస్య సాగర'స్యేవ నిస్వన:. ౨౭- 

నః అస్మాఇా, గోపా భవితేతి సంబంధః. (దృష్టలోకపరావరః) దృష్టే యే లోకే పరావరే- 
ఉత్భృష్టా పకృష్ణవస్తునీ యేన స తథో కః. 20.2 

(నవంవి ధమితి.) (శుతవృత్తొంతాః (శుతరామాభిషెకవార్తాః, అత వీవ దిగ్భ్యుః (పొప్తాః, 

జానపడా జనాః, వీవంవిధం. కథయతాం పౌరాణాం శు శువ్షః, వీవంవిఢం వాక్యజాతమి 
త్యర్థ సిద్ధం, ౨%. 

(తే త్వితి) వూర్వదినే సకలజనసన్నిధా రామాభిసేకస్య (పత్నిశుతత్వా (దామహ్య వుర 

(రీ) మితి నిర్శిష్టవా నృషి*. ౨౬ 

(జనౌఘై రితి,) విసర్పద్భిః నానాదేశేభ్య ఆగచ్చద్భిః, ఉత్పాదిత ఇతి శేషః. ఉదీర్ణవేగస్య 

ఉజ్జ్బృంభితవేగస్య. 
ఎవడ 



అయోధ్యాకాక్లే-స ప్రమస్సర్గః gi 

Ow (మంథ రాయా దుర్చోధః) 

తత స్పదింత్రకుయసన్ని భం పురం దిద్భతుభి ర్థానపదై రుపాగతై:, 
సమంతత సృస్వన మాకులం బభౌ సముదయాదోఖి రివార్గవోదకం. విలా 

ఇతి శ్రీమ(దోమాయణే, అయోధాకకాండే, షష్ట స్సర్గ! 

అథ సప్తమ స్సర్గః, 

జ్ఞాత్దాసీ యతో జాతా కై కేయ్యాస్తు సహోషితా, 

పొసాదం చంద్రసంకాశ 'చూరురోహ యదృచ్చయా. ం 2 

(తత ఇతి.) ఇం|దడ్రక్షయః ఇంద గృహం, 'నివేశ శృరణం క్షయి ఇత్యమరః. అయోధ్యా 

వుఠస్తోటమరావతీసోదృశ్యే వక్తమే తత్సారభూతేం దభీవనదృష్టాంతీకర జా దయోధ్యాయా 

అతిరజుజేయతా ద్యోత్యతే, జానపటై సమంతతః ఆకుల మితి సంబంధః. సముదయాదోభిః 

సము దారతర్వ ర్తి తీమితిమింగిలాదిజంతుభిః, “యాదోంసి జఅజంతవి ఇత్యమరః, కర్హావతం 

సాదిపదవ దవిశ్లేష పదర్శనాయ సము దశబ్దః. యద్వా, సముదయాదోభిః సము దగామి నీభి. 

ర్నదీభిః, యాదో నవుంసకమితి యాదశ్శబ్దస్య నదీవాచకత్వేపి నవుంసకత్వం పాణినీయలింగాను 

శాసనో క్రం, ఉదకశబ్దేన సస్వనత్వ ముక్తం. ౨౮ా- 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామూాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

ఆథ రావణవధాకాంక్షిభి ర్లేవై రావిష్టమంథరావాక్యా (ద్రామాభిషేకవిస్నుః (పతిపాద్యతే. 

(జ్ఞాతిదాసీతి.) వూర్వసర్లే “గతే వురోహితి ఇత్యాదినా “తూర్యఘోషానునోదితి ఇత్యంతేన 

వూర్వదివసేఒభి పేకాంగభూత్మవతోపవాసాదిక మాచరతో రామస్య వృత్తాంత మభిధాయ, 

“కృతోపవాసం తు తదే'త్యారభ్య సర్గపర్యంతేన రామాభిషేకశ్రవణజనితానందనిర్భరాణాం పౌరాణాం. 

జొనపదానాం చ జనానాం రామాభిషేకదివస పా క్తనవృత్తాంత మభిధాయ, వాచః (క్రమవ ర్త్త్యా 

దృషిః వూర్వదివస ప్రవృత్తకై.కేయీవృత్తాంతం వక్తు ముషకమతే (జ్ఞాతిదాసీత్యాదినా.) కై కేయ్యావి 

[78] 



18 ఇశ్రీమద్రామాయణే,  గోవింథరాజ్రీయవిశిష్టే. 

సికరాజపథాం క ఏతాని ం 'పకిర్ణకునుమోత్కరాం, 

అయోధ్యాం మంథరా తస్మా శత్రానాదా దన్వవైతక్స కన చ 

ae పతాకాఖి ర్వరార్హాభి శ్థజెశ్చ సమలంకృతాం,. 

వృశాం ఛందపశైశ్చాపి శిరస్నా శ్షజనై ర్రతాం. - 3 
మాల్య మోదక హస్తెశ చ 'ద్యిజేందై రభినాదితాం, 

శుక్ల దేవగృహద్వారాయ'సర్వవాదితనిస్వ నాం, ఇ 
అమే 

” 
క అనో లూ. గా 

జ్ఞాతిదాసీ కైకేయీ బంధుదాసీ, “సగ త్రబాం ధడజ్జాకిబందున్వ న్వజనా. నృమా' ఇత్యమరః. 
యతో జాతా యత కు ;చి జాతా, అవిజ్ఞాతదేశమాతాపితృకేత్యర్థః._ అతః కైకేయ్యా జ్ఞాతిదాసీత్వ 

నుషి. . స్పో దర పవూరణార్థం కృత మిత్యవగంతవ్యం. , సహోషిశా సహావస్థితా. మంథరాయా: 

"కైకేయ్యా సహావస్థాన మపి హాస్య 'హేతుభూత్రకుబ్దాత్వ నిబంధనం, యదృచ్భయా. “స్వైరతయా 
“యదృచ్చా స్రైరతే”. త్యమరః. యద్వా, యతో జాతా యతః కుతశ్చి. జ్ఞాతా, - తాదృశీన్తా 
మయోధ్యాయాం, జననాసంభవాత్. యద్వా, తన్నామజాతి నిరూఫణాఒయోగ్యతయా తథా నిర్దేశ, 

ఆచార్యాస్తు దేవె రేనం స్వకార్యార్థం కై కై కేయీం భదయితుం (పేషితేకి దేవరహన్యస్య గోవ్యతయా 

తథా నిర్దేశ ఇత్యాహుః. +9 
వా wim 

| ఇ 

(సిక్త క్రరాజపథా మితి) |పాసాదా దన్వవై క్షతం వ్రారర్లోకే అరోహణస్యో క్తత్వాత్ 'హహాద 

దిత్యస్యాన్నవై క్షతేత్యనేన సంబంధః. అధికరణ చోపసంఖ్యానమి త్యధికరణే ల్యబ్లోపే పంచమీ. 

|పాసాదే స్థిత్వా ప్రైక్షతేత్యర్థః, ర ౨ 

(పతాకాభి రిత్యాది.) వరార్హాభిః (శేష్టాభి- రిత్యర్థణ ఛందపథై ర్వృతాం స్వచ్చందగమన 

యోగ్యోపవీధీభి రావృతాం, శిరస్సాాతై ః శిరసా స్నాతై:, రామోపాయనార్థం మాల్యమోదక హసైః, 
శుక్ల్షదేవగృహద్వారా _మీతి) శుక్లావి సుధాధవళితాని దేవగృహద్యారాణి -యస్యాం, - [బహ్మ ఘోషా 

భినాదితాం - ([బహ్మఘోషైః వేదపారాయణఘోషెః, అభినాదితాం, వేద సత్యం తపో బహ్మే” 
త్యమరః. రామాభి స్నేకస్య తిరశ్చామ స్యానందానహత్వాక్ పహృష్టవరహ_ఫ్యశ్వాం సంప్రణర్దిత 

నా _ _ 

Wu 

క 

_శ్నపాపాదాక్ ( (పాసాద మధిరుశే హ్యేత్యర్థః. ల్యబ్లోపే పంచమీ. ఇతి తత్త్వదీపిక్కా 
సే 
"= 



ర్జు అయోధ్యాకాక్టే- సప్తమ స్పళ్ల:.. (iy 

(మంభరాయా దుర్చోధః'- - _ . శ 

సంప్రహృష్టజనాకీర్ణాం [బహ్మఘోషాభినోదీతాం, ' 

(పహృష్టవర హ స్త్యశాాం సం|వ్రణర్ధితగోవృషాం. : 3% 

ప్రహృష్టముది తై; పౌరై రుచి తధ్వజమాలినీం, 
అయోధ్యాం మంథరా దృష్టా పరం విస్మయ మాగతా. : క 

(2 ప్రహర్షో త్సుల్లనయనాం పాండురకెమవాసినీం, 2 

ఆవిదూరే స్థితాం దృష్ట్వా ధాప్రీం పప్రచ్య మంథరా, 8 

ఉత్తమేనాభిసంయక్తా హ రేణాఒర్ధపరా సతి, 

రామమాతా ధనం కిన్ను జనేభ్య. స్సంపయచ్చతి. . లా 

అతిమాత్రప్రహర్హోయం కిం జనస్య చ శంస మే 
కార్తయిష్యుతి కిం వాపి సంప్రహృష్టో మహీపతిః. జా 

గోవృమో) మిత్యు క్ర క్తం. .గోవృషాః గోవుంగవాః, (పహృష్టముదితై ః - పప్రహృష్టాః సంజాతరో మాంచాది. 

గాతవికారాః క ముదితాః మానస  సంతోషయుక్తాః, తె ః. ఉచ్చితేత్య త పకృతోత్సవకృత 

ధ్వజ సంబంధ ఉచ్యతే. ధ్వజై శ్చ సమలంకృతా మిత్య[త నిత్య బద్ధధ్వజత్వ ముక్తం. తి-౬. 

(పృహర్షోత్ఫుల్లనయనా మితి) ధాత్రీం ఉపమాతరం “ధాత్రీ స్యాదుపమాతే' త్యమరః. 
(పహర్షొత్ఫుల్లనయనా మిత్యాదివిశేషణా దియం రామోపమాతా. అ. 

(ఉ త్రమేనేతి.) ఆర్థపరా సతీ అర్ధపరా సత్యపి, ఉక్షిత్తమేన హర్షేణాభిసంయుక్తా ధనం 
 పయచ్చతి కం? యద్వా, అర్ధపరా ఊఉ త్తరో _కరార్ధా భివృద్ధ్య ధనం (పయచ్చతి? నామ గ్రహణస్యా 

౬.సహ్యత్వా [ద్రామమాతేత్యుక్తిః. 7 లా 

(అతిమ్మాతేతి.) జనస్యాయ మత్యంతప్రహర్షశ్చ, కిం కిమర్థం? కిం నిమిత్తం వా? 
మహీపతిః కిం కర్మ కారయిష్యతి?. - ee రా 
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విదీర్యమాణా హరణ ధాత్రీ తు పరయా ముదా, 

ఆచచతే.= థ కుజ్జాయై భూయ్రసీం రాఘవ([శియం. ౧౦ 

య శ్వః పుష్యేణ. జీతకోధం యావరాజ్యేన రాఘవం, 

రాజా దశరథో రామ మభిషేచయితాజఒనఘం,. ౧౧ 

ధాత్యాస్తు వచనం [శ్రుత్వా కుట్టా కప్ర మమర్తితా, 

కైలాసశిఖరాకారా త్పానాదా దవరోహత. ౧౨ 

| సా దహ్యమానా కో పేన' మంథరా వొపదర్శినీ, 

శయానా మేత్య కైకేయీ మిదం వచన మబ్రఏీక్. ౧8 

చె ఉఊక్తిషఘ మూఢే కం శేషే భయం త్వా మభివర్తతే, . 

ఉపప్పు 4 మఘౌఘన కి మాత్మానం న మధ్య సి, ౧౪ 

mm) 

(విదీర్యమాణేతి.) హర్తేణ విదీర్యమాణా అంతర్గత  హర్షాత్కట్యా ద్దేహ పోషముఖ 
వికాసాదినా బహిః|పసరణా ద్విదీర్యమాణే వోపలక్షితా, పరయా ముదా ఆచచక్టే స్వనిర్భరా 
నందసందోహపరివాహస్య పాతభూతా కాచి ల్లబ్దేతి పరమానందయుకా సత్తీ, (పతికూలాయి 
తస్యై అకథనీయమను ప్యక థయదితి భావః. రాఘవే శియం రాఘవే న్యస్యమానాం 

రాజ్యల్లక్ష్మీర. ౧౦ 

(శ్వ ఇతి.) వుష్యేణ యుక్త శ్వః ఉత్తరదిన్సే జితకోధ మనఘ మిత్యభిషేకోపయు క్ర 
గుణజాతోపలక్షణం. యౌ వరాజ్యేనాఒభిషేచయితా యౌవ రాజ్యార్థ మభిపషేచయితే త్యర్థః. ౧౦౧ 
( 

(4 

(ధాత్రా ఇతి.) అవరోహత అవారుహత్. ౧౨౧౩ 

/ (ఉ త్రీష్టెతి,) ఉసపవ్హుతం ఉపహతం్క అఘౌఘేన _ ఆఘం దుఃఖం, “అంహో దుఃఖ 
_వ్యసనేప్వఘ' మిత్యమర:ః. “ఓఘో బృందేంభసాం రయి ఇత్యమరః?. _ |“ “వంతల జా పా! 



అయోథ్యాక'జ్లే-స ప్రమస్ప్సర్ల; రపి] 

(మంథరాయా దుర్చోధః) 
(౮ 

అని స్టే సుభోగాకారే సాభాగ్వేన పీకత్ధసే మం ప్ 

చలం హి తవ సౌభాగ్యం నద్యా (స్తోత ఇవోస్ట గే. ౧౫ 

షొ ఏవ ముక్తా తు కైకేయీ 'కుష్టయా పరుషం వచః, 

కుబ్బయా పావదర్శిన్యా విషాద మగమ త్నరం. . ౧౬. 

కైకేయీ త్యబవీ త్కుబ్దాం కచ్చ క్లేమం న నుంథరే, 
విషజణ్ఞవదనాం హి త్వాం లక్షయే భృశదు:ఖికాం,.. ౧౬ 

మంథరా తు వచ (శుత్వా కైకేయ్యా మభురాక్షురం, 

ఉవాచ [కోధసంయక్తా వాక్యం వాక్యవిశార దా, ౧౮ 

సా విషజ్ఞకరా భూత్వా కుబ్టా తస్యా హిత్రెషిబీ, 

విషాదయంతీ పోోవాచ భేదయంతీ చ రాఘవం. దల 
క 

(అనిష్ట ఇతి.) వస్తుతః రాలబ్హోఒనిష్ట్రే నుభగాకారే ఆపాతత స్పాభాగ్యవతీవ భాసమానే, 
అసుభగాకార ఇతి వా ఛేదః. సౌభాగ్యేన హేతునా, వికళ్టసే మమైవ సౌభాగ్యమస్తీత్యాత్మానం 

శ్లాఘసే, ఇయ ము క్రిః వూర్వకాలితాత్మ శ్లాఘాపరే త్యవగంతవ్యా. ఇదానీం మత్సౌభాగ్యస్య కా 

హాని? రిత్యతాహ (చలం హేతి) ఉష్ణం గచ్చతీ త్యుష్ణగః (గీష్మకాలః, తస్మికా, నద్యాః సోత ఇవ; 

చలం క్షీణ మిత్యర్థః. | ౧౫% 

(వీవమితి.) పరుషం వచ ఉక్తా, ఇపధానే దుహాదీనా మిత్య(పధానే కర్మకారకే నిస్థా. ౧౬ 

(కైకేయీతి.) కచ్చిత్ క్షేమం, మహ్య మితి శేషః, - ౧౭ 

,. .[మృ౭థరేతి.) కోధసంయుక్తా రామాభిషేకా౭ విచారణా దితి భావః, ౨ ౧౮ 

౨2 --(భేతి) విషాదయంతీ భేదయంతితి శతృద్వయం హేత్వర్థం. - శాజ్యశియో జ్ఞాతిగామీత్వా 

నిజద్జ్యశ్రకాశనేన విషాదహేతవే, సామాన్యతః వృుతత్వపయుక్తడామవిషయ _స్నేహఖేధన 

“"హాతవే చేత్యర్థః. CE 
wr nl 
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అకుయ్యం సుమహ 'ద్దేవి ప్రవ్యత్తం క్యద్వీనాశనం, 
రామం దశరథో రాజ్ఞా _యావరాజ్యేఒిః ఎక్ష్యుతి.. వ. ౨౦ 

సా స్మ్యగాధే-భ యే మగ్నా దుఃఖశోకసమస్మోతా, 

దహ్యమానాశ్లాన్ల లే నేవ -త్వద్ధితార్ధ మిహాగతా. , | ౨౦౧ 

తవ దుఃఖేన కైకేయి మమ "దుఃఖం మహా దృవేక్, 
త్వద్వ్భూథ్ధై మమ వృద్ధిశ్చ భవే దకత్ర న సంశయః... = ౨౨ 

నరాధిపకులే జాతా మహిషీ త్యం మహీపతే, 

ఉఊ(గత్వం_రాజధర్మాణాం, కథం దేవినబుధ్యసే. ౨౩ 

ధర్మవాదీ శఠో భర్తా శ్లక్టువాదీ చ దారుణ:, 

శుద్ధా వేన జానీే షి తేనైవ మతిసంధితా. ౨౪ 

లత - వ అటి 

(ఆక్షయ్యమితి.) అక్షయ్యం, అశక్య( పతీకారం, త్వద్వినాశనం త్వద్వినాశః, భావే ల్యుట్. ౨౦- 

(సేత) దుఃఖశోక సమన్వితా జు అనభిమేతరామాభిషేక శ్రవణజనితవ్య సనఖం దుఃఖం, 

అభినముతభ రతాభిషేకరా హిత్యజ శోకః, తాభ్యాం సమన్వితా. , ౨౦౧. 

నను మమ దుఃఖాదిహేతౌ సతి కుత స్తే దుఃఖప్రస క్రి? రిత్య(తాహ (తవేతి.) "౨౨ 

నను రామాభిషేకమాత్రం' కథం మే దుఃఖ హేతు? ఏిత్య శ్రాహ (నరాధిశే పీతి) 'ఉగ్రత్వం 

(క్రౌర్యం. . - ౨౩ 

నను మత్స్రియః కథ మనిష్టం కరిష్యతి? త్య(త్రాహ (ధర్మవాదీతి.) దర్మవాదీవ భోనీమానః, 
వస్తుత శృశఠః గూఢవి పియకృత్, శ్లక్ష్యవాదీ కంఠా ద్లుపరి (సియవచనశిలః, దారుణః (క్రూరకర్మ 

కారీ. చీవంభూత_ మేవం తుద్దస్వభావేన ఉపలక్షితం, జానీషే. తథా న మంతవ్యం,, 

యత స్తేనైవం అతిసంధితా వంచితా. . విభ 
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మం రాయా దుర్భోధః) 
© స 

| 
_ అబా 

షా 

ఉపస్థితం ప్రయంజాన స్త్వయి సౌంక్వ మనర్థకం,.] er 

అర్జేనేవాద్య తే భర్తా కౌసల్యాం యోజయువ్యతి.. చివ 

అపవాహ్య స న దుష్టాత్మా భరతం, తవ బంధుషుు. క జ 
త జ tt 

కాల్యే సై సోపమితా రామం "రాజే నిహతకంటకే.” * ౨౬ 

శతు: పతపవహాదేన మా శేవ హితకామ యా కు 

ం ఆశీవిష -ఇవాం కేన బాళే- *పరిహృత. య్. _ - చె ౨8 

pr TF ww ల 

శఠత్వమేవాహ (ఉపస్థితమితి.) ఉపస్థితం తత్కాలోచితతయా ' భాషితం, అనర్థకం 
త్వదర్థనాశనం, త్వయి సాంత్వం అనుసరణం, |! (పయుంజాన కాసల్యామర్ధేన యోజయిష్యతి. ౨౫ 

అతీసంధానప్రకార మాహ (అపవాహ్యేతి) అపవాహ్య -ఉద్యాన్య, కాల మర్హతీతి కాల్యం, 

అర్షారే యత్, శ్వః [పాత రిత్యర్థ ః. os 5 ౨౬ 

-- (శడురితి.) హే బాలే ముగ్దే; ఆగామ్యనర్థానభిజ్హే.. ఇతియావత్, పతి పవౌదేన పతివ్యప 

దేశేన, శ|తుః ఛన్నహృదయ శాతవః, పతిః, త్వయా బుజాూ (పకృతికయా, మాత్రేవ సర్పశిఖ 
పోషయిశ్ర్యేవ, హితకామ్యయా హిత పాపణేచ్చయా, ఆశీవిష ఇవ ఛన్నవిష స్పర్ప ఇవ,. అంకేన 

ఉత్పంగేన, పరిహృతః పరిధృత ఇత్యర్థః. యద్వా, అంకే న పరిహృతః అంకా న్నపరిహృతః, 

కింత్వంక వీవ ధృత్వోపలాలితః. యథా సర్పపోషయితీ, బాలా సర్పస్యాంతశ్విష్ట మజ్ఞాత్వా 

కేవలం హిత కామ్యయా అంకే సర్ప ముసలాలయతి, తథా త్య మపి బాలా భర్తుః కుటిలహృదయ 

మజానతీ విశ్వస్య త మంకే ఉపలాలయసీత్యర్థ:. .. యథాంకోపలాలిత. ఇశీనిషః కదాచి 

ద్ధితసరామపి పోషయితీం దశేత్, వీవం తే భర్తాపి విశ్వన్తాం త్వా మర్థహీనాం కారయేత్, అత స్స 

అశీవిష ఇవ నానూసరణీయ నస్యయేతి భావః, - న. ౨2 

| ' స 
(= అ కీ ళ్ ఆక ఇ వ | ఆ అత్తా 

~ 

me చో శ బల ఇ జో - ఇ - 
వాక. _ - వత్తా 

అబాలే అపరిహృత ఇతి ఛేదః. పతిరూపస్సాకా చ్చ త్తు స్త్వయా అపరిహృతః, _వస్తుతస్తు 

త్యాజ్య , "నివేతి- దుర్చుద్ధి ముప దిశ తితి జే యం. ఇతి త్ర త్వదీసికా. 
జుం 

1 
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యథా హి కుర్యా త్సర్పో వౌ శ తుర్వా పత్యుపేకిత:, 

రాజ్ఞా దశఠథేనొద్య సపుత్రా త్యం..తథౌ కృతా, 

పా పీనాఒనృతసాంక్వేన బాలే నిత్య సుఖోచితే, 

రామం స్థాపయతా రాజ్యే సానుబంధా హతా హ్యాసి, 

సొ ప్రాప్తకాలం కైకేయి ఊ(పం కురు హితం తవ, 

మంథరాయా వచ (శుత్యా శయానా సా శుభాననా, 

ఉత్రస్థా హర్షసంపూర్ణా చం[దలేఖేవ శారదీ, 
త 

మ ఆక్వ సౌతు సంహృష్టా తై కైకేయీ విస్మయాన్నిళా, 

విక మాభరణం తస్యై కుళ్తాయై 1పదదౌ శుభం. 

దత్వా త్వాభరణం తస్యై కుబ్టామై _ప్రమదోత్తమా, 

_శైకేయా మంథరాం దృష్టా పునరేవాబవీ దిదం. 

'చీనం గమ్య మర్ధర విశదయతి [యఖథేతి.) 

(పాజేనేతి) సానుజంధా వుతమిత్రాది పరికరసహితా, 

త్రాయస్వ పుత్ర మాత్మానం మాం చ విస్నయదర్శనే. 

విల్ 

30 

Lo 

ఉరి. 

నిక 

(సేతి.) విస్మయదర్శనే ఆశ్చర్యావహజ్ఞానయు క్తే, త త్రత్కాలోచితక ర్రవ్యనిరూపణచతుర 
ఇత్యర్థః, యద్వా, అనేన హితకరణహేతు దశరథ వశీకరణ సాధనసౌందర్యం సూచ్యతే. ces 

వీవం దేవావేశవశా ద్వేపర్తవాక్యయా మంథరయోక్తోపి కైకేయీ మహాకుల (పసూతతయా- 
స(త్పకృతి స్పతీ రామాభిషేకం స్వహితం మన్యమానాహ (మంథరాయా ఇతి.) తిభ=38- 
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(మంథ కాయా దుర్చోధః) 

ఇదం తు మంథ రే మహ్య మాఖ్యాసి పరమం (ప్రియం, 
ఏత న్మే ప్రియ మాఖ్యాత్తుః కిం వా భూయః కరోమి తే. తా 

రామే వా భరతే వా౭_హం విశేషం నోపలకుర్చ, 
తస్మా త్తుమైస్మి య [(దాజా రామం రాజ్యేఒ భిషేక్ష్యుతి. 3౫% 

న మే పరం కించి దిత స్త్వయా పునః ప్రియం ప్రియార్డే సువచం వచః పరం, 
తథాహ్యవోవ స్త్యమతః ప్రియో త్రరం పరం వరంతే (పదదామి తం వృణు, ౩౬ 

ఇతి శ్రీమదామాయళణే, అయోధ్యాకాండే, సప్తమ స్సర్గ: 

(ఇదం త్వితి) వీత్మృత్చియ మాఖ్యాతుః ఆఖ్యా(త్యా స్తే కింవా కరోమీతి సంబంధః- 

వీత నే | సియ మాఖ్యాత మితి పాఠే-ఆఖ్యాతం వతత్ (సియ ముద్దిశ్య, తే భూయః కిం వా 

కరోమీతి వా సంబంధః. 

డు 

తళ 

నను నపత్నీవుతే కథం తవై తాదృశీ (పీతి? రిత్యతాహ (రామ ఇతి.) 3౫ 

(నేతి) హే సియార్తే (పియదానార్హై, మే, ఇతఃపరం రామాభిషేక కథనా దన్య త్కించిత్, 

ప్రియం అభిమతం, పరం వచ స్త్వయా వున ర్నసువచం వక్తుం న శక్యం, హి యస్మా త్కారణాత్, 

త్వం తథా సర్వ (పియేభ్యోఒధికం (పియం రానూభిషేకరూపం, అవోచః ఉక్తవతీ, అతః 

(పియో త్సరం |పీతివిషయేషు శ్రేష్టం “ఉప ర్యుదీచ్య (శేష్మేష్వ వ్యుత్తరి ఇత్యమరః. పరం 

అన్యం, వరం వరణీయం వస్తు విశేషం. తే తుభ్యం, పదదామి, తం వృణీప్వేతి యోజనా. ౩౬ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీ రమాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే,. 

[79] 

సప్తమ స్సర్గః. 



626 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిస్పే 

అథ:'అష్టమ స్పర్ష న. 

మంథరా త్వభ్యసూయైనా ముత్పృజ్యాభర ణం చ తత్, 

ఉవాచేదం-తతో వాక్యం కోపదు:ఖసమన్వితా. ౧ 

హర్షం కిమిద మస్టానే కృతవత్యసి జాలిశే, 
శోక సాగర మధ్యస్థ మాత్మానం నాఒవబుధ్యసే. చి 

మనసా ప్రహసామి త్వాం దేవి దుఃఖార్దితా సతీ, 

య చ్చోచితవ్యే హృష్దాసి బాక్యేదం వ్యసనం మహత్. త 

శోచామి దుర్శతిత్వం తే కా హి (పొజ్జా ప్రహర్షయేక్, 

అరే సృపత్నీ పుత్రస్య వృద్దిం మృత్యో రివాగతాం. ౪౮ 

అథ అష్టమ స్సర్గః 

అథ కుమతి జనసంసర్షవశేన మహతా మపి కదాచిచ్చిత్తచలనం స్యా దిత్యము మర్థం 

ద్యోతయన్నాహ (మంథరేత్యాది.) అభ్యసూయ  అసూయాం కృత్వా, ఏనాం (ప్రతీతి శేషః, 

కోసదుఃఖసమన్న్వితా - హితం న శృణోతితి కోపః, ఆగమిష్య త్యనర్థ మితి దుఃఖం, ౧ 

(హర్షమితి) హే బాలిశే ఆక్ట్లే, అస్థానే ఆనుచితకాలే, హర్షం కృతవత్యసి, కిమిదం? 

అత కారణం న జానామి. అస్థానకృతత్వ మాహ (శోకేతి.) ౨ 

_ (మనసేతి.) ఇదం రామాభిషేకరూపం మహ ద్వ్యసనం, |పాహ్య, తేనైవ హేతునా 

శోచితవ్యే విషయే, హృస్టాసీతి యత్ అతోఒహం దుఃఖార్దీతా సతీ త్వాం మనసా (పహసామి, 

యథోన్మ త్త పభుదర్శనే, | 3 

"వీవం-బాలిశాత్వ మన్వయముఖేన దర్శయిత్వా వ్యతిరేకముఖేనాపి దర్శయితి (శోచామీతి.) 

తే దుర్మతిత్వం దుష్టమతిత్వం, శోచామి. నుతే ర్దుష్టత్వ మనర్థ విషయ పీతిజనకత్వం, మృతో రివ 

సపత్నీ వుతస్యారే రాగతాం నృద్ధిం, కా హి ప్రాజ్ఞా కా వా (పశ స్తబుద్ధిః, (పహర్షయేత్ (పహర్ష 

సాదనం కుర్యాత్? తత్కరోతీతి ణిచ్. హర్ష ఇతి కరణే ఘళ్పత్యయః. లాలయే దితి 

రః, బారా ఖై 
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(మంథరాయా దుర్చోధః) 

భరతాదేవ రామస్య రాజ్యసాధారణా దృయం, 

త్ర ద్విచింత్య విషజ్ఞాస్మి భయం భీతాద్ధి జాయతే. 3. 

లక్ముజో హి మహేష్వాసో రామం సర్వాత్మనా గతక . 

శత్ఫుఘ్న శ్చాపి భరతం కాకుత్స్టం లక్ష్కుణజో యథా. _ ౬ 

3 ప్రత్యాసన్న క్ర మేణాపి భరత సైవ, భామిని, 
రాజ్య[క్రమో వి(ప్రకృష్ణ స్తయో స్రావ త్క_నీయసో:. & 

ఉక్తాం వ్యసనమహత్తాం దర్శయతి (భరతాదితి.) రాజ్యం సాధారణం యస్య తస్మాత్, 

భరతాదేవ, రామస్య యద్భయం తద్విచింత్య, విషక్ఞాస్మి. రామస్య భయ మస్తు, భరతస్య క? 

మిత్యత అహ (భయ మితి) యః యస్మాత్ భీత స్ప తస్య భయ మవశ్య ముత్చాదయత్తి 

వ్యాఘసర్పాదివిషయే తథా దర్శనా దితి భావః, మ 

. యద్యపి లక్ష్మణశతుఘ్నయో రపి రాజ్యం సాధారణం, తథాపి తయోః పరతంత్రత్వా న్న 

భయ।(పస క్రి రిత్యాహ (లక్ష్మణ ఇతి) సర్వాత్మనా నర్వ పకారేణ, దునోవాక్కాయై రిత్యర్థ:ః. 

అతో రామస్య న లక్ష్మణాత్ భయ మితి భావః, శ తుఘ్న స్య భరతపరతం తత్వేన న తతః 

పృథ గృయ మిత్యర్థః, _ ౬ 

భరతా దేవేత్యత హేత్వంతర మాహ (ప్రత్యాసన్నేతి.) (పత్యాసన్నేన సన్నికృష్ణేన, 
[కమేణ పునర్వనసువుష్యనక్ష త్రజననకమేణ, భరతప్యైవ రాజ్యం (పాప మితి శేషః. కనీయసోః 

కనిష్టయోః, రాజ్య(కమః రాజ్యవొాప్మికమన్తు, విపకృష్ణః వ్యవహితః. సత్యపి పారతంత్రే్య 

రాజ్యవిషయే సర్వేషా మభిలాష స్తుల్యః, యథా భరతస్వేతి శంకాయాం, (పథమం రామస్య 

రాజ్యం [పాప్తం, తతో భరతస్య, తతో లక్ష్మ ణశతుఘ్నయోః. తథాచ [పథమో ద్వితీయం 

జిఘాంసతి, అతో రామాత్ భయం భరతస్యైవేతి భావః, ల 3 
టు 

ఎ స 

శ 



6258 (శ్రీమ(ద్రామాయభే, .గోవిందరాజీయవిశి మే 

విదుష: కత్రచారిత్రే ప్రొజ్ఞస్య (పౌ ప్రకారిణః, 

భయా |త్సవేపే రామస్య చింతయంతీ తవాత్మజం. లా 

సుభగా ఖలు కౌసల్యా యస్యాః పుక్రోభిషేక్యుశే, 

యౌవరాజ్యేన మహతా శ్యః పుష్యేణ ద్విజో త్తమె:. ౯ 

(పొప్తాం సుమహతీం ప్రీతిం ప్రతీతాం తాం హతద్వివం, 

ఉపస్థాన్యసి కౌసల్యాం దాసీవ త్యం కృతాంజలి:. ణం 

ఎమి 
ఏవం చే త్యం సహాస్మాఖి ప్రస్యా: _పేష్యా భవిష్యసి, 

పుత్రశ్చ తవ రామస్య (షేష్యభావం గమిష్యతి, ౧౧ 

వీవం రాజ్య కమో భరతస్య సన్నిహితోఒస్తు. తీథాపి రామే (పథమ్మపాస్తిమతె విద్యమానే 

కా భరతస్య రాజ్యశంకే త్యతాహ (విదుష ఇతి.) విదుషః స్యతవీవ వివేకశాలినః, విశిష్య 

క్షతచారితే రాజనీతౌ |పాజ్జ్హ స్య, |పాప్తకారిణః అవిళంబేన కాలోచితక ర్తవ్యార్థకారి ణః, 

రామస్య, భయాత్ భావ్యనర్థకరణభయాత్, తవాత్మజ ము క్రవైదుష్యాదిరహితం, చింతయంతి 

(వవేపే. షష్టీ చాత్ర సంబంధసామాన్నే, లా 

కైకేయ్యా ఈర్ష్యోత్పాదనార్థం కాసల్యాసౌభాగ్యం దర్శయతి (సుభగెత్యాదినా.) సుభగా 

ఖాగ్యశీలా, యౌవరాజ్యేనేతి హేతౌ తృతీయా. జా 

॥ రామతో భరతసే స్యేవ కౌసల్యాతోఒస్యా అనర్థం దర్శయతి (|పాప్తా మితి.) రామాభిషేకేణ 

సుమహతీం | శ్రియం (పొప్తాం, (పతీతాం ఖ్యాతాం _ “పతీతే (పథితఖ్యాత విత్త విజ్ఞాత వి(శుతా' 

ఇత్యమరః. హతద్విషం అధరీకృతసపత్నీకాం, తాం కౌసల్యాం, ఉపస్థాస్యసి సేవిష్యసే, ౧౦ 

కేవలం తవైకస్యా దాస్యం, కింతు త్వదనుబంధిజన స్యాపీత్యాహ (వవ మితి) తవ 

దాస్యం (పాష పంచే దిత్యర్థః. ఎంిం 
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(మంథరాయా దుర్చోధః) 

హృష్టా: ఖలు భవిష్యంతి రామస్య *పరమా: స్ర్రియేః, 

అ(ప్రహృజ్టూ భవిష్యంతి స్నుషా స్తే భరతకయే. ' ౧౨ 

(హృష్టా ఇతి.) రామమహివ్యా వీకత్వేసి రామస్య పరమాః హ్ర్రియ ఇతి బహువచన 

నిర్దేశః పరిచారికాభి పాయేణ, భరతక్షయే భరతస్య దారిద్ర్యరూపక్షయే సతి, నన్వత (స్త్రేశబ్రో 

-ఖార్యాపర వీవ, 'స్నుషా స్తై భరతక్షయి ఇతి స్నుషాశబ్దసాహచర్యాత్, అతవీన సుందరకాండే 

సీతయోచ్యతే - “పితు ర్నిదేశం నియమేన కృత్వా వనా న్నివృత్త శ్చరిత వతశ్చ, ప్ర్రభిశ్చ 

మన్యే వివులేక్షణాభి స్త్వం రంస్యసే వీతభయః కృతార్థ' ఇతి. యుద్ధకాండే చ దర్భశయన 

వర్షనె - “భుజైః పరమనారీణా మభిమృష్ట మనేకధే' త్యుక్తం,. నహి భుజై రృుజుభిమర్శో 

భార్యాభ్యోజన్యత సంభవతి. ఉత్తరకాండే చాశ్వమేధోప కమే-*మాతరశైై్ర ైవ సర్వా మే కుమారాః 

'స్త్రేగణాని చ, అగ్రతో భరతం కృత్వా గచ్చం త్వ(గే సమాధినే' తి దర్శితం. అత '(స్ర్రేగణ 

కుమారవ్యపదేశో వినా న సీతాతిరి క్రభార్యాసద్భావం సంభవతి. కించ (శుకార్థాషేత్తిరపి రామస్య 

సేతాతిరి క్రధర్మ దారసద్భావే (పమాణం, న హ్యపత్నీక స్య యజ్ఞానుష్థానం నంభవతి. భోగ 

దారాంతరాసంభవేస రామస్యైకదార్మవతత్వం భృగుశాపపాలనం చ. సితా(పతికృతికరణం తు 

సేతాస్నేహబహుమానార్ధం. అఆ తోచ్యతే - రామస్రైకదారవతత్వం సర్వసి ఏద్ధం. తచ్చ పత్న్యంతర 

సంభవే న సంగచ్చతే. న చ యజ్ఞ కరణానుపప త్రి, సీత పతికృతికరణేన తదుపపత్తేః, 

అతవఏవోత్తరకాండే వక్ష్యతి = “కాంచనీం మమ పత్నీం చ దీక్షార్హాం న ( అ(గతో 

భరతః కృత్వా గచ్చ త్వగే మహామతి రితి సీతాపతికృతే ర్లీకార్హుశ్వం పత్నీత్వం చ, 

పునశ్చోత్తర,త - న సీతాయాః పరం భార్యాం వనవేస రఘునందన; , యజ్ఞే యజ్ఞే చ పత్న్యర్థం 

కాంచనీ జానకీ భవి దితి. నహి వచనవిరోధే న్యాయః (ప్రవర్తతే. అనేన వచనేన (ప్రత్యక్ష 

[(శ్రుత్యవిరుద్ధన విదూరభార్యోఒననుకూలభార్యశ్చ భార్యా పతికృతిం కృత్యా (శాతస్మార్తకర్మాణి 

కుర్యా దితి విధి రున్నీయతే. స్మృతిశ్చ తథావిధా పఠ్యతే - యథా హెమదౌ - “దూర 

భార్యోఒ ననుకూలభార్యశ్చ దర్భపుంజీలై ర్భార్యాపతినిధిం విధాయ పార్వణం కుర్యా” దితి. 

పత్నీకర్రవ్యాని కర్మా ణ్యధ్వర్యు ర్యజమానో వా కుర్యాత్ యథా తస్యా మసమర్థాయాం. పత్నీ 

లూ 

జ క 

*రామన్య పరనూః (స్ర్రైయ ఇత్యనేన బహువచనేన సీతాసఖ్య ఉచ్యంతే, న్నుషా ఇత్య(తా 

“హ్యవమేవేతి జ్లే జైయం. ఇతి తత్తదీపికా. 



॥ 

వశ కె 

పనా అం 

$30 శ్రీమదామాయళీ, . గోవింద రాజీయవిశి సే 

తాం దృష్టో పర మప్రీకోతి బువంతీం-. మంథరాం తతః, 

గామసైవ గుణొకా దేవీ కైకేయీ ప్రశశంస హ. ౧౩ 

జాలా ధర్మజ్ఞ గురుఖి ర్రారతః కృత జ్ఞ సృత్యవా క్ఫుచిః, 

రామో రాజ్ఞ స్ఫుతో జ్యేష్టో యౌవరాజ్య మతో.ర్లతి. ౧౯ 

భాంత్యాజా భృత్యాంశ్చ ఎ దీర్తాయ:' పితృవ త్పాలయిష్యతి, Fw 

సంతప్స్య సే కథం కుబ్జ శ్రుత్వా రామాభిషేచనం. ౧2 

వినాశాభావా న్నాగ్నే ర్వీనాశః యత్తు యేన కేన చిదుక్తం - సీతా సతికృతికరణం సీతాస్నేహ 

బహుమానార్థ మితి, టత్తుచ్భం. సంత్యక్తభార్యా యాం స్నేహబహుమానకరణస్యాఒవద్యావహత్వాత్.. 

“మాతర శైవ సర్వా మే కుమారాః స్రేగణాని చే త్యత మే మాతరః,క్భరతాదీనాం కుమారా? 
'స్త్రైయ శ్చేత్యర్థః. దారాంతరసంభవేపి' తేషాం "ధర్మార్ధ్థత్వేన ,పజార్గత్వాభావేన రామన్య 

కుమారాభావా త్తత్పహచరిత'(స్తేగణాశ్చ భరతాదీనా మేవేతి సువ్యక్తం. వీవంచ - “రామస్య 

పరమాః (స్ర్రియః' “పరమనారేణాంి *స్త్రేభిశ్చ మన్యే ఇత్యాదిషు భోగప్రసంజనేన "ధర్మ 

దారపరత్వాసంభవాత్ సాధారణాదిపర్మి గహశంకాఒనవకాశా చ్చాఒన్యపరత్వ  మవసేయం. 

'పరమాః 'స్ర్రియి ఇతి పరిచారికాంతర్భావేన, “స్తేభిశ్చ మన్య” ఇతి స్వవినాశే స్ర్ర్యంతర 

సంభావనయా, “పరమనారీణా' మిత్యస్య కవివచనత్వేన శ్రీభూమ్యా ద్యభిమర్శవిషయళ్వా 
చ్చేతి దిక్. - . , ౧౨ 

రామ స్రైవంవిధగుణత్వే హి త్వదుక్తా దోషా స్స్యుః, తదేవ నాస్తీతి మూలే కుఠారం 

విదధాతి తా మిత్యాదినా (తామితి) అ(పీతా మితి -పదచ్చేదః. క్షోభహేతౌ నితరాం విద్యమానే 

ప్యక్షుభ్య మనస్కత్వా ద్రేవితి తా మృషి శ్లాఘతే, “03 

మంథరో క్త రాజ్యుసాధారణ్యం నివర్తయతి (ధర్మక్ఞ ఇతి.) దాంతః దమితః = దాంతస్తు- 

దమితి-ఇత్యమరః. శిక్షి తాఇత్యర్థః౯- ' ఆర వ నా నా ౧౪ 

' అథ భరతానర్ణశంకాం సరిహరతి ((భాత్యానితి.) _ ox 
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. ,(మంథరాయా దుర్పోధః) 

భరత శ్చాపి రామస్య ధ్రువం వర్షశతా త్పరం, 
పితృప్రెకామహం రాజ్య మవ్వాప్తా పురుషర్షభః. ౧౬ 

సా త్వ మభ్యుదయే |పాసే వర్తమానే చ మంథరే, 
భవిష్యతి చ కల్యాణే కిమర్థం పరితప్యసే, ౧౭ 

యథా మే భరతో మాన్య స్రథా భూయోపి రాఘవః, 

కౌసల్యాతోఒతిరిక్తం చ సోను శుశ్ఫూషశే హి మాం, ౧౮ 

రాజ్యం యది హి రామస్య భరతస్యాపి తత్తటొా 

మన్యతే పా యథాత్మానం తథా థాంత్తూంస్తు రాఘవః." ౧౯ 

కైకేయ్యా వచనం శ్రుత్వా మంథరా భృశ దుఃఖితా, 

దీర్ర ముష్టం వినిశ్వస్య కైకేయీ మిద మబవీక్. ౨౦ 

రాజ్యం చ భరతస్య |కమాత్ భవిష్యతీత్యాహ (భరత ఇతి.) వర్ష శతాత్సరం రామరాజ్యా 

త్పర మిత్యర్థః. దశవర్ష సహ/స్రాణి రామోరాజ్యం పాలయిష్యతీతి కైకేయీ న జానాతి. అతో 

లోకరీత్యా వదతీతి జ్ఞేయం. అవాప్తేతి లుట్. స్వానంతరం భరతస్య రాజ్యలాభాయ సంపతి 

తస్మై యౌవరాజ్యం దాస్య తీత్యర్థః. ౧౬ 

(సేతి.) (పాప్తే ఉచిత, అభ్యుదయే రామాభిషేకరూపే శోభనే, వర్తమానే |పత్యాసన్నే సతి, 

కల్యాణే భరతాభిషేకరూపే భవిష్యతి చ, కిమర్థం పరితప ప్యనణ ఇతి సంబంధః. ౧౭ 

వీవం పుతానర్థశంకాం పరిహృత్య స్వానర్థ శ ౦కాం పరిహరతి (యథేతి) మాన్య: 

బహుమాన్యః, భూయః భృశం. అత హేతు మాహ (కౌసల్యాత ఇతి.) అతిరిక్తం అభ్యధికం యథా 

భవతి తథా, | ౧౮ 

మా భూ ద్వర్ష శతాత్ పరం భరత స్య రాజ్యులాభః, తథాపి రాజ్య లాభ సౌఖ్య నుస్తీత్యాహ 

(రాజ్యమిత్యాదినా.) | _ ౧౯-౨౨ 



632 శ్రీమదామాయతే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

అనర్థ దర్శినీ మౌర్య్యా న్నాత్మాన మవబుధ్యశే స్క 

శోక వ్యస నవి స్తీర్డె మజ్జంతీ దుఃఖసౌాగరే. | ౨౧ 

! భవితా రాఘవో 'రోఖా రాఘవస్యాను య స్ఫుకః, 

రాజవంశౌత్తు కైకేయి భరత: పరిహాస్యతే. | ౨౨ 

శీ 

wa హి రాజ్ఞ స్సుతా న్సర్వే రాజ్యే తిష్టంతి భామిని, 

శ్ఞాష్యమా నేషు సర్వేషు సుమహా ననయో భవేత్, రా 

తస్మా జ ఫై హి కైకేయి రాజ్యతంత్రాణి వార్థివా., 

సాపయం త్యనవద్యాంగి గుణవ కితరేష్యపి ౨౪ 

అనా వత్యంతనిర్భగ్న _స్రవ పుత్రో భవిష్యతి, 

అనాథవ త్పుఖేభ్యశ్చ రాజవంశాచ్చ వత్సలే. ౨ ౫- 

అనర్గదర్శినీతి.) అనరదర్నినీ ఆనర్లమేవార్లతేషన దర్శనశీలేతంర్లః, యదా, అరాదరునీ. ( థ్ 2 థి శ థి @ ఏ [ రికా ఏ యఖ శె 

(పయోజనానభిజ్జ్ఞే త్యర్థః. మౌర్యాత్ అవిమృశ్యకారిత్వాత్, శో కవ్యసనవిస్తీర్లే-విలాప హేతు శ్ళోకః, 

వ్యసనం విపత్, “వ్యసనం విపది (భంశి ఇత్యమరః. యద్వా, శోకః ఇష్టవియోగజం దుఃఖం, 

బరతస్య రాజ్య(భంశేన వన పాపణజం దుఃఖమితి యావత్. (వ్యసనం) విపత్ స్వస్య సుభా 

(దృ్రంశ:. దుఃఖసాగరే సపత్నీ సేవారూపే మజ్జంతీ, తథాభూత మాత్మానం నావబుధ్యసే. ౨౧ 

వర్ష శతాత్ పర మిక్యుక్తభరతరాజ్యప్రొప్తిం నిరాకరోతి (భవితేతి ) రాఘవస్యాను 
రాఘవానంతరం తస్య య స్పుతః స రాజా భవిష్యతి, పరిహాస్యతే నిర్వాస్యతే. గత్యర్గా ద్దసే 
ర్లజంతా తృర్మణి లట్, బివి 

ఉ క్రేర్ధే హేతు మాహ (నహీతి,) భామిని కోపనే 'కోపనా సైవ భామినీ" త్యమరః+- 

అనయః నీతివిరోధ?. మం “౨౩3 

(తస్మాదితి.) రాజ్యతం|[త్రాణి రాజ్యపరిపాలనాదివ్యాపారాకా - “తంతం స్వరాష్ట్రవ్యాపార” 

ఇతి వై జయింతీ, ౨౪ 

చీవం రాజ్యభ నంగ ముక్త్వా రాజ్యాలాభేపి రాజ్యనుఖం భరతస్యాస్తేతి కై కై కేయ్యో క్తం సరిహరతి- 

(ఆసావితి.) అత్యంత నిర్భగ్నః సుతరాం ! పచ్యావితః. వత్సలే వుత్రవత్సలే, ౨౫. 



అయోధ్యా కాళ్టే- అష్టమ స్సర్గః ౪383 

య (మంథరాయా దుర్చోధః) 

సాహం త్వదర్థే సంప్రాప్తా త్వం తు-మాం నావబుధథ్యసే, 

సపత్ని వృద్ధా యా మే త్యం (పదేయం దాతు కమిచ్చసి,_ ౨౬. 

ధ్రువం తు భరతం రామః ప్రాప్య రాజ్య మకంటకం, 

దేశాంతరం వా నయితా లోకాంతర మథాపి వా. ౨౭ 

బాల ఏవ హి మాతుల్యం భరతో నాయిక స్రయా, 

సన్ని కర్హాచ్చ సొహార్దం జాయతే స్థావరేష్వపి. ౨౮ 

భరతసాా ప్యనువశ శృ తుఘ్నోపి సమాగతః, 

లత్ముణో హి యథా రామం తథాఒ౬సౌ భరతం గతః. ౨౯ 

జ్యేష్ట వర్తమానే భరతస్య రాజ్యయోగ్యతాభావాత్ కిం కుర్మ? ఇత్యశ్రాహ (సేతి.) 

త్వదర్గై త్వత్పు(తరాజ్యభంశ పరిహారకథనార్థ మిత్యర్థః. (సపత్నివృద్ధా వితి) జ్యాపో రితి. 

(హనస్వః. యా త్వం, సపత్నివృద్దౌ, (ప్రదేయం పారితోషికం. దాతు మిచ్చసి సా త్యం నావబుధ్యన 

ఇత్యన్వయః. ౨౬. 

అసా వత్యంత నిర్భగ్న ఇత్యుక్తం వివృణోతి (దువ మిత్వాదినా.) ౨౭ 

రామక ర్హృకం భావ్యనిష్టం |పదర్శ్య కై.కేయోకృతమ ప్యనర్థం దర్శయతి (బాల ఇతి.) 
మాతుల్యం మాతులసంబంధిగృహ మిత్యర్థః. నాయితో హి (పాపితః ఖలు. అనేన కా హాని? 

రిత్యాశంక్య హాని మేవ దర్శయతి (సన్నికర్షా దితి.) స్థావరేష్వసపి వృక్షగుల్మాదిస్థావరేష్వపి, 

సన్నికర్షాచ్చ అత్యంతస మీపావస్థానాచ్చ, సౌహార్దం జాయతే అన్యోన్యసంశ్లేషరూప స్సుహృద్భావో 

జాయతే. రాజ్ఞో రామభరతాదిషు కిముత? తాదృశ స్పన్నికర్ష స్త్వయా విఘటిత ఇతి భావః. ౨౮ 

భరతస్యాఒసన్నిధానేపి శ్మృతుఘ్నసన్నిదానే భరతే ప్రీతి స్పా త్రదపి నాస్తీత్యాహ 

(భరతస్యాపీతి.) అనువశః విధేయః, సమం భరతేన సహ, అనువశత్య ముపపాదయతి. 

(లక్ష్మణోహీతి) హి యస్మాత్, రామం లక్ష్మణ ఇవాసౌ శ|తుఘ్నః, భరతం, గతః ఆ(శితః:. ౨౯ 

*లర్హసీతి పాఠే అర్హైవాచరసి ఇచ్చసీత్యర్థః. 

[80] 



634 (శ్రీమదామాయజేే గోవింద లాజీయవిశి ప్లే. 

శూయతే హి దుమ: కశ్చిచ్చే త్తవ్యో వనజీవిఖి:, 

సన్ని కర్ణా దిషీకాభి ర్మోచితః పరమా దృయాక్. | తం 

గోప్తా హ రామం సౌమిత్రి ర్లక్ష్ముణం చాపి -రాఘవః, _.. 

అశ్వినో రివ నాఖాతం తయో ర్లోకేషు విశ్రుతం. తిం 

తన్మాన్న లక్షుకే రామః పాపం కించి తృరిష్యతి, 

రామస్తు భరతే పాపం కుర్యాదితి న సంశయః. _ 3౨ 

తస్మా [ద్రాజగృహాదేవ వనం గచ్చకు తే సుతః, 

ఏతద్ధి రోచతే మహ్యం భృశం చాపి హితం తవ. 38 

ఏవం తే జ్ఞాతిపక్ష.స్య (శ్రేయ శైవ భవిష్యతి, 

ది చే దృరతో ధర్మా త్పిక్యం రాజ్య మవాప్ప్యతి. త్రళ 

స్టావరేష పేత్యు క్త ముపపాదయతి ((శూయతే హేతి.) వనజీవిభిః వనోద్భ్ఫూతకాష్టజీవిభిః, 

ఛేత్రవ్యః (పాప్తచ్చేదనకాలః, కశ్చిత్ దుమః, తస్మా చ్చేదసరూపాత్ పరమా దృయాత్, 

ఇషీకాభిః ఇషీకాకంటకబహుళగులై కి సన్నికర్తాత్ పరితః పరివారణరూపాత్, మోచిత ఇతి 

[శ్రూయతే హి. జనపరంపరయేతి శేషః. స్వయ న్నిత్యాంతఃవురవ ర్రిత్వేన తక్సాక్షాత్కారాభావాడ్ 
(శూయత ఇత్యుక్తి!. తిం 

"(గోప్తెైత్యాది.) పాపం వధం. 3౨ 

(తస్మాత్) పాపకరణా ద్దేతోః, రాజగృహాత్ కకయరాజగ్భహాత్, న త్విహాగత్య మదర్హవ్య 

మితి భావః. - | _ 33 

(వీవమికి.) ధర్మా క్ పిత్రనుమతిరూపాక్, భరతో రాజ్యం యద్యవావ్వతి, వీవం చే తే, 

జ్ఞాతిపక్షస్య బంధువర్గస్య, [శేయశ్చాపి భవిష్యతి. శిళ 
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(మంథరాయా దుర్చోధః) 

స తే సుఖోచితో బాలో రామస్య సహజో రిపు;, 

సమృద్ధార్థ స్య నష్టార్థో జీవిష్యతి కథం వశే. 3౫% 

అభిదుత మివారణ్యే సింహేన గజయాధపం, 

పచ్చాద్యమానం రామేణ భరతం (తాతు మర్ల్గసి. 9౬. 

దర్పా న్ని రాకృతా పూర్ణం త్వయా సాభాగ్యవ త్తయా, 

రామమాతా సపత్నీ తే కథం వైరం న యాతయిీక్. తికి. 

యదా హి రామః పృథివీ మవాప్ప్యుతి ప్రభూతరత్నా కర శైలప త్తనాం, 

తదా గమిష్య స్యశుభం పరాభవం సహైవ దీనా భరతేన భామిని. 3౮ 

యేదా హీ రామః పృథివీ మవాప్ప్యతి ధు)వం పప్రణష్టో భరతో భవిష్యతి, 

ఆతో హి సంచింతయ రాజ్య మాత్మజే పరస్య వైవాద్య వివాసకారణం. ౩౯ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణ అయోధ్యాకాండే, అష్టమ స్సర్గః. 

రాజ్యానవాష్తా వనిష్టమాహ (న ఇతి.) సహజో రివుః సపత్నీపు తత్వాత్ నసహజః శత్రుః, 

తే, స బాలః భరతః, రామస్య వశే కథం జీవిష్యతి? 3% 

వీవ మనర్ధపొష్కల్యే తత్పరిహారాయ కర్తవ్య మాహ (అభిదుత మితి.) (పచ్భాద్యమానం 

అభిభూయమానం. 3౬. 

(దర్పాదితి.) కథం వైరం న యాతయేత్? వైరయాతనం వైైరశుద్దిః, త్వాం త్వయి 
దాస్యాపాదనేన సంపాదయే దిత్యర్థః. 88 

- ఉపసంహరతి (యదేత్యాదినా.) . ఆలా 

కై కేయ్యనర్థ ముక్త్వా భరతానర్థ మాహ (యదా హేతి.) రాజ్యం రాజ్యకారణం,. పరస్య 

రానుస్య, 
త్రిక 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండ వ్యాఖ్యానే, 

అష్టమ స్సర్గః, 
జో 

—ర్టీ——— 
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అథ నవమ స్సర్గః, 

ఏవ ముక్తా తు కైకేయీ కోపేన జ్వలితాననా, 

దీర ముక్గం వినిశ్వస్వ మంథరా మిద మబవీక్. ధి 

అద్య రామ మిత: డీప్రం వనం వస్థాపయా మ్యహం, 

యావరా జ్యే చ భరతం క్షిప్ర మేవాభిషేనయె. ౨ 

ఇదం త్విదానీం సంపశ్య కేనోపాయేన మంథ రే, 

భరత: |పొప్నుయా దొజ్యం న తు రామ: కథంచన 3 

ఏవ ముక్తా తయా దేవ్యా మంథరా పొపదర్శినీ, 

రామార్థ ముపహింసంతీ కైకేయీ మిద మబవీక్. ఇ 

హంతేదాసీం (పవత్యామి కైకేయి శ్ఫూయతాం చ మే, 

యథా తే భరతో రాజ్యం పుత్ర: (వొప్పుతి కేవలం, x 

అథ నవమ స్సర్గః 

అథ రామగుణజ్ఞాసి కైకేయీ కార్యపరై ర్రైవైః క్షుబ్ద్హహృదయా సతీ మంథరానడన మను 

మోదితవతీత్యాహ (ఏవ మిత్యాది.) కోపేన దాస్నపా ప్తి శవణజకో పేన, ౧-౨ 

మంథరాయా అతికుశలబుద్దియోగం దృష్ట్యా తా మేవోపాయం పృచ్భతి (ఇద మితి.) ఇదం 

(పస్తుత కార్యోపయోగిసాధనం, సంపశ్య సంచింతయ. 3 

(చీవ చితి.) రామార్థం రామాభిషేకరూష పయోజనం. ఎ we బి 

(హంతేతి.) హంతశ బ్లో హర్షే వర్తతే. స్వాభిమతరామనివాసనవూర్వక్షభ రతాభిషేకోపాయ 

(వశ్ననిజంధనోఎత హర్షః. వరస్మరణహేతుకో వా, మే మత్తః, కేవలం రాజ్యం కృత్స్నం 

రాజ్యం - 'నిర్లీతే కేవలమితి |తిలింగం త్వేకకృత్స్నయో' రిత్యమరః. ణి 
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(మంథరాయా దుర్చోధః) 

కింన స్మరసి కైకేయి స్మరంతీ వా నిగూహసే, 

య దుచ్యమాన మాత్మార్ధం మత్త స్త్వం (శోతు మిచ్చసి. . ౬ 

ల మయోచ్యమానం యది తే శొతుం ఛందో విలాసిని, 

(శూయతా మభిధాన్యామి శ్రుత్వా చాపి విమృశ్యతాం. జె 

శుత్రైవం వచనం తస్యా మంథరాయాస్తు కైకయీ, 
కించి దుక్టాయ శయనాక్ స్వా ప్రీత్ధా దిద మృబవీత్. లా 

కథయ త్వం మమోపాయం శకేనోపాయేన మంథరేే 
భరతః |పాప్నుయా (ద్రాజ్యం న తు రామ: కథంచన. ౯ 

ఏవ ముక్తా తయా దేవ్యా మంథరా పాపదర్శినీ, 
రామార్థ ముషహింసంతి కుజ్జా వచన మ(బవీక్. దం 

తవ దైవాసురే యర్దే సహ రాజర్షిభి; వతిః, 

అగచ్చ త్రాముపాదాయ _దేవరాజస్య సాహ్యుకృత్. “౨ లిం 

(కిమితి.) హే కైకేయి, త్వం ఉచ్యమానం త్వయా బహుశః  కథ్యమానం, అరా రం 

అత్మపయోజనం, మత్తః [శోతు మిచృసీతి యత్, అతస్త న్నస్మరసి కిం? స్మృరంతీ వా విగూహ 

క? మితి యోజనా. ౬ 

(మయేతి. ) ఛందః అభిలాషః - 'ఛంద: పద్యెఒభిలాషే చె త్యమరః. జ 

(శుత్వేతి.) కించి దుత్చాన మాదరాతిశయాత్. ఉత్తానహేతు ర్నశయ్యాదోష ఇత్యాశయేనాహ 

4స్వాస్తీర్లా దితి.) లా 

(కథయేతి.) కథయ త్వం మమోపాయ మిత్యస్య వివరణం. (కేనేత్యాది.) ౯-౧౦ 

. "వరం స్మారయితుం వూర్వకథా మాహ (తవేత్యాది) క్లోకద్వయమేకాన్వయం. హే కైకేయి, 
గా 

“మీ 
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దిశ మాస్థాయ చె దేవి దతిణాం దండకాకా (పకి, 

వైజయంత మితి ఖ్యాతం పురం యత్ర తీమిధ్యజః. - ౧౫ 

స శంబర ఇతి ఖ్యాత శృతమాయో మహాసురః, 
దదౌ శక్రస్య సంగ్రామం దేవసంఘై రనిర్జితః. ౧3 

తస్మికా మహతి సంగ్రామే పురుషాకా కకవికుతాకా, 

రాతౌ ప పసుపొజ్ ఘ్నంతిస్మ తరనాఒ౭౬నాద్య రాక్షసాః ౧౪” 

తత్రాఒకరో న్మహ ద్యుద్ధం రాజా దశరథ స్తదా, 

అసురై శ్చ మహాబాహు శృస్టైశ్చ శక లీకృత:. ౧౫. 

అపవాహ్య త్వయా దేవి సంగ్రామా న్నష్ట చేతన:, 

త తాపి ఏక్షుత శ పై ప్రై: పతి ₹ స్తరతీత స్వయా. ' | ౧౬ 

దై వాసురే దేవాసుర సంబంధిని, యుద్ధే, తవ పతిః, దేవరాజస్య, సాహ్యకృత్ సాహాయ్యకృత్సకా, 

రాజర్థిభి స్పా ్య(శ్రితై స్సహ త్వాం జోపాదాయ, దండకాజు (పతి, దక్షిణాం దిశం, ఆస్థాయ (ప్రాప్య, 

యత తిమోధ్యజో వర్తతే త ద్రైజయంతాఖ్యం పుర మగచ్చ దితి నంబంధః. ౧౧-౧౨ 

క స్తిమిధ్వజః? స కిదృశః? స క మపరాధం కృతవా? నిత్యతాహ (స ఇతి.) దేవసంమై. 

రనిర్జీతః దేవసంఘాజు పరాభూయ, శ కాయ యుద్ధం దదా విత్యర్థః ౧౩- 

(తస్మిన్నితి.) క్షతాః బాణశూలాదిభి స్పంజాత్మవణాః, విక్షతాః ఖడ్గపరశుపట్టసాది భిర్వివి ధం. 

(వపహృతాః, తాజా, ర్మాతౌ (పసుప్తాకా ఘ్నంతి స్మేత్యభిధానాత్ వురుషాణాం క్షతవిక్షతత్వం దివా 

యుద్ధకృత మిత్యవగమ్యతే. రాక్షసొః అసురాః. ౧౪" 

(తతేతి.) తత (పసు సుప్త పదెశే, తదా రా(తౌ, ౧౫. 

(అసవాహ్యేతి.) హే హీ దేవి, నష్టచేతనః మూర్చితః, తే పతిః, త్వయా సారథ్యం కుర్వాణయా,. 

సంగ్రామాత్్ అపవాహ్య అన్యత నిత్యా, రక్షితః శీతోపచారై రాప్యాయికః, త (తయ తాపవాహితః 

en 



టా 
అయోధ్యాకాళ్ణ్లే-నవమస్నర్గ: ౧09 

(మంథ రాయా దుర్చోధః) 

శ తుస్పేన తేన దత్త తే చ్వా వరౌ శుభదర్శనే, = ౧౬౪ 

స త్యయోక్తః పతి ర్టైవి యదేచ్చేయం తదా వరౌ, 

గృష్టాయా మితి తత్తేన తథేత్యుక్రం మహాత్మనా, . ౧౭౪ 

అనభిజ్ఞా హ్యహం దేవి త్వయైవ కథితా పురా. =. 

క థైషా తవ తు స్నేహా న్మనసా ధార్యతే మయా, _ ౧౮౪ 

9 ఇ రామాభిషేక సంభారా న్ని గృహ్య వినివర్తయ. 

శా వరౌ యాచ భర్తారం భరతస్యాభిషేచనం, 
'ప్రవాజనం తు రామస్య త్వం వర్షాణి చతుర్దశ. ౨౦ 

చతుర్దశ హి వర్హాణి రామే ప్రవాజితే వనం, 

(పజాఖావగత స్నెహ స్థిరః పు|కో భవిష్యతి, ౨౧ 

-తస్కిళా స్థలే, శస్త్ర ర్విక్షతః వున ర్యుద్దే శప్త్రై ర్విక్షతస్సజా,. త్వయా . రక్షితః, తతోపవాహ్య 
రక్షిత ఇతి యోజనా. ౧౬ 

(తుష్లేనేత్యర్ల) మేకం వాక్యం. ద్విధా రక్షణాతి ద్వౌ వరౌ దతా వితి భావః..'- _ ౨౬౮౪ 

(స ఇతి) ఇచ్చేయ మిత్యర్హారే లిజ్. తేన దశరఖేన, తత్ వరం, తథా ఇచ్చయా 

దదానీత్యుక్తం. Oey 

- కథ మిదం త్వయా జ్ఞాత? మిత్య|తా హ ( అనభిజ్షేతి.) ౧౮౪ 

(రామాభిషేకేత్యాది) సార్టక్లోక వీకాన్వయః. నిగృహ్య బలాత్కృత్య, భర్తార మితి శేషః, 

రామ ప వాజనభర తాభిషేచనరూపౌొ తౌ వరౌ యాచస్వ, ౯౦ 
| 

న. చతుర్దశ సంఖ్యా కిమర్థేత్య(తాహ (చతుర్ధ శేతి) (పజాభావగతస్నేహః = (ప్రజానాం భావం 

పళపాథుం, గతః ప్రాప్త స్నేహా ధన్య స తోక సిక ఆవ్రకంప్యం ఎం 
సు 
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కోంధాగారం ప్రవిశ్యాద్య క్రురేవా౭ శ్వపతే స్పుత్తే 
శేష్వాఒనంత ర్లితాయాం త్యం భూమౌ మలినవాసినీ. చినా 

మా స్మైనడి. (పత్యుదీచే.థా మా చైన మధభిభాషథాఃి . .. 
రుదంతీ చాపి తం దృష్టా జగత్యాం శోకలాలసా. ౨3 

దయితా త్వం సదా భద్తు రత మే నాస్తి సంశయః, 
తత్స తే స మహారాజో విశేదపి హుతాశనం. ౨ళ- 

న త్వాం కోధయితుం శక్తో న క్రుద్ధాం |ప్రత్యూదీకి.తుం, 
తవ ప్రియార్ధం రాజా హి పొణా నపి పరిత్వజేత్. ౨౫ 

న హ్యాతిక్రమితుం శక్త -స్తవ వాక్యం మహీపతి:, 
మందస్వభావే బుధ్యస్వ సాభాగ్యబల మాత్మన:. ౨౬. 

మజిముక్తం సువర్ణాని రత్నాని వివిధాని చ, 
దద్యా దశరథో రాజా మా స్మ తేషు మన: కృథాః. ౩8 

మనాలి 

వీవ ముపాయ ముపదిశ్య ఉవాయప్రవర్తన్నపకార మాహ (కోధేతి.) (పణయకల హాది నా" 
క్రుద్ధాః (ప్రియో యత వసంతి తత్కోంధాగారం, అనంతర్శి తాయాం, అనా స్త్రతాయాం చిలి 

(మా స్మేతి) తం దృష్ట్వా రుదంతీ శోకలాలసా చ సతీ, వనం మా (పత్యుదీక్తే థాః, 
మా చైన మభిభాషథా ఇత్యన్వయః. జగత్యాం భూమౌ శయానేతి శేషః. - ౨౩. 

వీవం కరణే యుటితి కార్యసిద్ధి ర్భవిష్యతిత్యాహ (దయితేతి.) అత దయితాత్వవిషయే,. 
త్వత్కృతే త్వత్పీతినిమిత్తం. ౨౪-౨౫ 

(నేతి.) మంద స్వభావే అలసస్వభావే, సౌభాగ్యబలం సౌందర్యబలం. = ౬. 

వరదానవ్యతిరి జం మణ్యాదికం చ న స్వేకుర్విత్యాహ (మణితి) మణయః రత్నాని, ముక్తా 
. శ్చేత్యేకవద్భావః. మణిము క్తం. రత్నాని శేష్రవస్తూని*+రత్నం స్వజాతి శేష పీ” త్యమరొః.' 3౭ 



అయోభ్యాళాళ్లే- నవమస్పర్ల : 641 

(మంథరాయా దుర్చోధః) 

యా తౌ దైవాసురే యథ్ధే వరౌ దశరథో=_దదాక్, 
తౌ స్మారయ మహాభాగే సోజ_ర్టో మా త్వా మతిక్ర మేక్. ఎలా 

యదాతు తే వరం దద్యా త్న్యయ ముళ్ళాప్య రాఘవః, 

- వ్యవస్థాప్య మహారాజం త్వ మిమం వృణుయా వరం. వాన్ 

రామం పృవాజయా౭ఒరఖణ్యే నవ వర్దాణి పంచ చ, 

భరత: [క్రియతాం రాజా పృథివ్యా: పార్థివర్ణభ :. 30 

చతుర్దశ హి వర్షాణి రామే |ప్రవ్రాజితే వనం, 

రూఢశ్చ కృతమూలశ్చ శేషం న్ధాస్యతి తే సుతః. త 

రామప్రవాజనం చైవ దేవి యాచస్య తం వరం, 

వివం సిధ్యంతి పుత్రస్య సర్వార్థా స్తవ ఖామిని. 3౨ 

(యౌ తావితి.) యత్తచ్చబ్ద పయోగః (పసిద్ధ్భ్యతిశయద్యోతనార్థ :. తౌ స్మారయ. 

దాతవ్యత్వేనేతి శేషః. సోర్థః రామవివాసనభ రతాభిషే.క రూపార్థః, మా౭తికమేత్. సర్వధా' 

సిధ్యత్యేవేత్యర్థ:. రాజ్ఞ స్పత్యపతిజ్ఞ త్వా దితి భావః, ౨౮ 

(యదేతి.) రాఘవః దశరథః, వ్య వస్థాప్య సత్యే స్థాపయిత్వా. తిం 

(చతుర్షశేతి.) రూఢః (పసిద్ధః, అభివృద్ధో వా. కృతమూలః స్వవశీకృతమూలబల ఇత్యర్థః. 

శేషం చతుర్ణశవర్ల వ్యతిరిక్తం వురుషాయుష శేషం. తిం 

(రామప్రవ్రాజనమితి) రామ షృవాజనం చేతి చకారేణ భరతాభిషేక స్పముచ్చీయతే. ౩౨: 

|81] 



_ అయోధ్యాక'జ్టే-నవమస్సర్ల : 643 

(మంథరాయా దుర్చోధః 

కుట్టే త్వాం నా2_భిజానామి శేష్టాం శేష్టాభిధాయినీం. ల 

పృథివ్యామపి కుకరానా ముత్తమా బుద్ధినిశ్చయే, ౩౮4 

త్య మేవ తు మమార్థేషు నిత్యయక్తా హితెషిటీ. 

నాహం సమవబుభ్యేయం కుళ్లై రాజ్ఞ శ్చికీరితం, తక 

సంతి దుస్సంస్థితాః: కుబ్జా వకాం: పరమదారుణా:. 

త్వం పద్మ మివ వాతేన సన్న తా ప్రియదర్శనా, voy 

ఉర స్తేఖినివిష్టం వై యావ తృ్కంధా త్సమున్న తం. 

అధస్తా చ్చోదరం శాతం సునాభ మివ లజ్జితం, vos 

పరిపూర్ణం తు జఘనం సుపీనౌ చ పయోధరెా. 

ఏమలేందుసమం వక్త మహో రాజసి మంథ రే, yon 

(కుబ్బ ఇతి.) నాభిజానామీకి. వతావత్కాల మితి శేషః. (పృథివ్యా మితి) పృథివ్యాం. 

యావత్యః కుబ్దా స్పంతి తాసాం సర్యాసాం మధ్యే త్వ ముత్తమా, బుద్దినిశ్చయే విషయే. అనేన 

కుబ్బానాం (పాయేణ బుద్ధితైక్ష్య ముస్తేతి ద్యోతితం. 3లాళ, 

(త్వమేవేతి.) సమవబుధ్యేయ మితి శకి లిజ్. కొం 

(సంతీతి.) దుస్సం స్థితాః దుుస్పన్నివేశాః. 
౪ం- 

(ఉర ఇతి.) తే ఉరః, అభి నివిష్టం అభినివేశవ త్సత్, స్కంధాభ్యాం స్పర్గమానం సత్, 

యావత్ స్కంధాత్ స్కంధపర్యాంతం, సమున్నతమి క్యుత్చే౨క్షా. అధస్తాత్ ఉరసోధస్తాత్ 

స్థెతం, సునాభం శోభననాభి. యోగవిభాగా దద్. ఉదరం ఉరస స్పజాతియస్య ఉన్నతిం 

దృష్ట్వా లజ్జితమివ. శాతం కృ శం. 
౪౦౧౪ 

(పరివూర్ణమితి.) పరివూర్ణం పృథులం. 
voy 



వ్ 

§44 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్ట 

జఘనం తవ నిర్దుష్పం రశ నాదామశోభితం, 

జంఘే భృశ ముపన్యస్తే పాదౌ చాప్యాయతా వుభౌ, 

త్వ మాయతాభ్యాం సక్టిభ్యాం మంథ రే కెమవాసినీ, 

అ(గతో మమ గచ్చంతీ రాజహంసీవ రాజే. 

ఆసకా యా శ్శంబరే మాయా స్పహస మసురాధిపే. 

సర్వా స్త్వయి నివిష్టా స్తా భూయ శ్చాన్యా స్సహగస్రశః, 

త వేదం స్టగు యద్దీర్ష్హం రథ ఘోణ మివాయతం. 

మతయ: క్ష.[తవిద్వాశ్చు మాయా శ్చాత్ర వసంతి శే, 

అత తే ప్రతిమోత్యామ్ మాలాం కుఖ్టే హిరణ్మయీం. 

అఖిషికే చ భరతే రాఘవే చ వనం గతే. 

జాత్యేన చ సువర్దేన సునిష్ట స్తేన మంథరే. 
లబ్ధార్ధా చ ప్రతీతా చ లేపయిష్యామి తే స్టగు, 

(ఇఘునమితి.) ఉపన్యస్తై సంశ్నిస్ట్యృ, సుసన్నివేశే వా. ఆయతౌ దీర్గ. 

కాగ 

YYq 

౪౫౪! 

Yey 

Yay 

Yoga 

_ ¥oy 

(త్వమితి.) సక్టిభ్యాం ఊరుభ్యాం - “సక్టి క్రిబే వుమా నూరు రిత్యమరః, ఉపలక్షణే 

తృతీయా, 

(ఆసన్నితి.) అన్యాః లౌకిక్యః, మాయాః, 

yyy 

Yu 

(తవేతి.) స్థగు ఉరోనిస్ఫృతోన్న తవిక్నతావయవ విశేషః. రథఘోణం నాసికాకారరథా 
వయవవిశేషః. “స్మృతి ర్వ్యతీతవిషయా మతి రాగామిగోచరా, బుద్ధి స్తాత్కాలికీ జ్ఞేయా (పజ్జా 

తై)కాలికీ మతే” త్యుక్తవిషయవిభాగేన మతే ర్చాహుళ్యం, క్ష(త్రవిద్యాః రాజనీతయః, మాయాః 

చిచి తకుత్సితశ క్రయః, అత స్టగుని. ఆ౪౬౪| = ౪ద 01 

(జాత్యేనేతి ) ఉ త్రమస్వర్లజాతౌ భవం జాత్యం. దిగాదిత్వా ద్యత్. స్తునిష్టప్రేన నుదుతేన, 



అయోధ్యాకాళ్టే- నవమస్సర్గ: 645 

(మంథరాయా దుర్చోధః) 

ముఖే చ తిలకం చిత్రం జాతరూపమయం శుభం. - 
కారయిష్యామి తే కుళ్ల శుభా న్యాభరణాని చ, ౪౯ 

పరిధాయ శుభే వస్తే దేవతేవ చరిష్యసి. ౫౦ 

చం[ద మాహ్యయమా నేన ముఖనా౭ ప్రతిమాననా, 

గమిష్యసి గతిం ముఖ్యాం గర్యయంతీ ద్విషజ్ఞనం. | ౫౧ 

తవాపి కుట్టా: కుబ్దాయా సృర్యాభరణభూషితాః, 

పాదౌ పరిచరిష్యంతి యథైవ త్వం సదా మమ. ం ౫౨ 

ఇతి ప్రశస్యమానా నా కైకేయీ మిద మబపీక్, 

శయానాం శయనే శుభే వేద్యా మగ్ని శిఖా మివ. ౫౩ 

గతోద కే సేతుబంధో న కల్యొణి విధీయతే, 

ఊలత్తిష్ట కురు కల్యాణి రాజాన మనుదర్శయ. ౬ _ ._ xy 

'సువర్ణేన లేపయిష్యామి సువర్ణకంచుకేనాఒలంకరిమ్యో మీత్యర్థః. యద్వా, చందన సంఘృష్టసువర్లేన 
a) 

లేపయిష్యామీత్యర్థః. (పతీతా సంతుష్టా. Yry 

- (ముఖ ఇతి) జాతరూపమయం సువర్ణ్గమయం, చ్మితం నానారత్నఖచితతయా నానావర్ణం, 

తిలకం తిలకాకారం భూషణం. | యం 

(చందమితి.) ఆహ్వయమానేన స్పర్ధమానేన, స్పర్ధాయా మాజ ఇత్యాత్మనేపదం. ముఖేన 

హేతునా, అపతిమాననా అప్రతిద్వంద్వముఖీ, ద్విషజ్జనం మత్సపత్నీజనం (పతి, గర్వయంతీ 

గర్వం కుర్వంతి, గర్వశబ్దా త్రత్కరోతీతి ణ్యంతాత్ శ్మతాది. స్వార్టేణిజి త్యేకే. ముఖ్యాం తృణీకృత 

సర్వజనాం, గతిం పాదన్యాసవిశేషం, గమిష్యసి కరిష్యసి. ఓదనపాకం పచతితివ 

న్నిర్దేశః.. | | ౫౧-౫౩ 

(గతోదక ఇతి,) హే కల్యాణి, కురు మదుక్తపకార మితి శేషః. రాజాన మనుదర్శయ 

ఇకోధాగార మితి శేషః. యద్వా, అనుదర్శయ (పతి క్ష స్వేత్యర్థః. ౪ 



రెథ6 శ్రీమేద్రామాయజీ, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

తథా |పోత్సాహితా దేవీ గ త్వా మంథరయా సహ, 
(కోధాగారం విశాలాకీ. సౌభాగ్యమదగర్వితా. ౫౨%. 

అనేక శతసాహసం యక్తాహారం వరాంగనా, 
ల, అవముచ్య వరార్హాణి శుభా న్యాభరణాని చ. ౫౬. 

తతో హేమోఫమా. తత్ర కుట్టావాక్యవశం గతా, 

సంవిశ్య భూమౌ కైకేయీ మంథరా మిద మబవీక్. ౫౭- 

*ఇహ వా మాం మృతాం కుట్టే నృపాయా వేదయిష్యసి, 
ల వనం తు రాఘవే పొసే భరత: (పొప్వ్యతి తీతిం. ౫లా " 

న సువర్థే న మేహ్యర్దో న రశ్నై ర్న చ భూపఖై:, 
ఏష మే జీవితన్యాంతో రామో యద్యభిషిచ్యతే. ఖిలా" 

అథే పునస్తాం మహిషీం మహీతి.తో వచోభి రత్యర్థ మహాపరా[క్రమెః, 
ఉవాచ కుబ్దా భరతస్య మాతరం హితం వచో రామ ముపేత్య చాహితం. ౬౦. 

(ప్రపత్న తే రాజ్య మిదం హి రాఘవో యది (ధువం త్యం ససుతాచ తప్ప్యసే, 

అత్రో హీ కల్యాణి యతస్వ తత్తథా యథా సుత స్తే భరతోభి షేక్యుతే. ౬౧- 

(తథా (పోత్సాహితేత్యాది) కోక త్రయ మేకాన్వయం, అనేకశ తసాహ్మసం బహుమూల్య 

మితి యావత్. శతమానవింశతికేత్యాదినా (కితార్ధేణ్. ! ౫%3-౫౭- 

' (ఇహేతి.)' నృపాయ మదుపేక్షకాయ. - 3లా= ౫౯ 

కైకేయీ నిశ్చయం (దఢయతి (అథో ఇతి) రామ ముపేత్య రామ ముద్దిశ్య, ౬౦-౬౧. 

*(ఇహేతి.) హే కుబ్జ, రాఘవే వనం (పాపే సతి భరతః క్రితిం (వాప్స్యతీతి, నృపాయ 
కేకయరాజూయ, ఆవేదయిష్యసి, నోచే దికి శేషః. మా మిహ (కోధానారే మృుతొాం సతీం వా? 
కేకయరాజాయావేదయిష్యసి. యద్వా. మదుపేక్షకాయ దశరథాయావేదయిష్యసి. యది మే 
సాంత్యన్యా తదా రాఘవే వనం (పాపే భరతః క్షితిం (వాప్ప్యతి, నతు పక్షాంతర మిత్యర్థః- 
ఇతి తత్త్యదీపికా. 
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(మంథర్హాయా,ద్గుర్చో ధః) 

తథాఒతివిద్ధా మహిషీ తు కుబ్బ్దయా సమాహతా వాగిషుఖి ర్మువము ర్ముహు:, 

నిధాయ హాస్తా హృదయే౭=. తివిస్మితా. శంస కుట్టాం కుపితా పునః పునః.౬౨ 

యమస్య వామార విషయం గతా మిత్రో నిశామ్య కుతే ప్రతివేదయిష్యసి, 

వనం గతేవా సుచిరాయ రాఘవే సమృద్ధకామో భరతో భవిష్యతి. ౬౩ 

అహం హి నైవాస్తరజాని న సజో న చందనం నోంజనీపొనభోజనం, 
న కించి దిబ్బ్భామి న చేహ జీవితం న చే-దితో గచ్చతి చాఘవో వనం. ౬౪ 

అధథైత దుక్త్యా వచనం సుదారుణం నిధాయ సర్వాభరణాని' భామినీ, 

అసంవృతా మాస్తరణేన మేదినీం తదాఒధిశిశ్యే పత్తితేవ కిన్న రీ. ౬ 

ఉదీర్ణ సంరంభత మోవృతాననా తథా౬వముక్తో శ్రమమాల్య భూషణా, 
నరేందపత్నీ విమనా.బభూవ సా త మోవృతా ద్యౌ రివ మగ్న తారకా. ౬౬ 

ఇతి శ్రీమదామాయళే, అయోధ్యాకాండే, నవమ స్సర్గ: 
కోపి అసస NAAM 

" _(తఖేతి.) అతివిద్ధా ఆతిదుఃభితా, నిధాయ ' హస్తా హృదయ జతి 'విన్మ యాభినయః. 

-అతివిస్మి తా అతిస్నిగ్రః "కథం మదనిష్టం కరిష్యతీతి కుపితొ, రామాభిహేక ప్రవ ర్త రకం “భరార 

ముద్దిశ్య కుపితే త్యర్థః, "= ౬౨-౬3 

(అహమితి.) ఇతో గచ్చత్తీతి వ ర్తమానసామీప్యే అట్. “Tr ౬౪ 

(అథేతి.) మేదినీ మధిశిశ్యే, అధిశిజ్ స్థాసాం కర్మేతి స ప్రమ్యర్థే ద్వితీయా. "” *- ౬౫ 

(ఉదీర్ణేతి.) ఉదీర్ణః ఉద్భటః, సంరంభః కోపః, స వవ తమః, తేన" “వృతాననా, విమలా 
పూర్వం విమలా, తమోవృతా నీలా భ్యపయు క్తతమోవృతా, మగ్న తారకా అస్తమతతారకా. " ౬౬ 

' ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరా ఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యా నే, 

నవమ స్సర్గః. 
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ఆథ దశమ స్పర్గః. 

విచర్శితా యదా దేవీ కుబ్బయా పాపయా భృశం, 
తదా శేతే స్మ సా భూమౌ దిగ్గవిద్ధేవ కిన్నరీ. ణం 

నిశ్చిత్య మనసా కృత్యం సా సమ్యగితి భామినీ, 
మంథగాయై శనై స్పర్వ మాచచకే విచక్షణా. 3- 

_.సా దీనా నిశ్చయం కృత్యా మంథ రావాక్య మోహితా, 

నాగక న్యేవ నిశ్వస్య దీర్హ ముష్లం చ భామిని. ప్ 

ముహూర్తం చింతయామాస మార్గ మాత్మసుఖావహం, 34 

సా సుహృ చ్వార్థకామా చ తం నిశమ్య సునిశ్చయం. 

బభూవ పరమటప్రీతా సిద్ధిం (పాప్యేవ మంథరా, అల 

అథ దశమ స్సర్గః 

ఆథ వూర్వోక్తం కైకేయీకోధ మవిచాల్యత్వసూచనాయాఒనువదజ రాజ్ఞః కైకేయీ 

దర్శనానునగః - దర్శయతి (విదర్శితేతి.) విదర్శితా విపరీతం బోధితా, దిగ్గవిద్ధా విషలి ప్రబాణేన 

ప్రహృతా - "విషాక్తే దిగ్గలి ప్తకా' విత్యమరః, ౧ 

(నిశ్చిత్యేతి.) సా కైకేయీ, కృత్యం కర్తవ్యం, వూర్వోక్తరీత్యా మనసా నిశ్చిత్య, సర్వం 

తదుక్తం సమ్యగితి మంథరాయై ఆచచక్ష ఇతి సంబంధః. లి 

(సా దీనేత్యర్ణ తయ) మేకం వాక్యం. దీనా అత్ర స్వోద్యోగః ఫలిష్యతి నవేతి శంకయా దీనా,. 

మార్గం ఉపాయం, వీతదర్ధ్యతయం నిశ్చిత్యేతి వూర్వళ్లోకాత్ వూర్వమేవ నివేశనియం, అర్ధసంగతి 

స్వార స్యాత్. తటి 

(సేతి) తం నిశ్చయం “ఇహ వా మాం మృతా మిత్యొదినా వూర్వసర్గాంతో క్తనిశ్చయం, 

నిశమ్య (శుత్యా, సిద్ధం నిశ్చయఫలం, (పాప్యేవ (పీతా. v4. 



అయోధ్యాకాణే- దశమస్సర్ష; 649 

(కై కేయ్యాః కోఫావేశః) 

అథ సా రుషితా దేవీ సమ్య కళా వినిశ్చయం. 

సంవి వేశాఒబలా భూమౌ ని వేశ్య ఖుకుటీం ముఖే, య! 

తత శ్చిత్రాణి మాల్యాని దివ్యా స్యాభర జాని చ. 

అపవిద్దాని కైకేయ్యా తాని భూమిం పపేదిరే, ఈఓ 

తయా తా న్యపవిద్ధాని మాల్యా న్యాభరణాని చ. 

అశోభయంత వసుథాం నకుశత్రాణి యథా నభః, ey. 

కోధాగారే నిపతితా సా బఖౌ మలినాంబరా. 

ఏక వేజీం దృఢం బధ్యా గతసత్త్రేవ కిన్నర, పళ. 

ఆజ్ఞాప్య తు మహారాజో రాఘవస్వ్యా౭_భిషేచనం, 

ఉపస్తాన మనుజ్జావ్య (ప్రవివేశ నివేశనం, ey 

వున స్పంవేశనాభిధానం రోషనూవకభుకుటికరణ మాల్యభూషశాపవేధాదివి శేష(పదర్శ. 

నార్ధం. ((భుకుటిం) |కోధజనితాకార విశేషం. au 

పూర్వం త్య క్షభూషణాదీనా మౌదాసీన్యేన భూమౌ విక్షేపం దర్శయతి (తత ఇతి) యా న్యప 

విద్ధాని తాని భూమిం (ప్రపేదిరే, నతు మంజూషికాం (కోధాతిశయనూచనాయ భూమా వుత్సర్ణనం, ౬4 

వ్యాకీర్ణత్వద్యోతనాయ తొని నర్షయతి (తయెత్యాదినా.) 24 

((కోధాగార ఇతి.) గతనత్త్వా క్షీణబలా, విగతాసు రితి వార్ధః, “(దవ్యాను వ్యవసాయేషు నత్వ 

మ'స్త్రే తు జంతు ష్విత్యమరః, cu. 

(ఆజ్ఞాప్యేతి,) ఆజ్ఞాప్య సుమంతాదీ న్నియమ్య, అభిపషేచనం అభిషేచనసాధనం (పతి, 

ఉపఫస్థానం ఆస్థానం, సద ఇత్యర్థః. అనుజ్ఞాప్య అనుజ్ఞాం కారయిత్వా, యద్వా, పంచమసర్లే 

గుళుతా త్వభ్యనుజ్ఞాత ఇత్యు క్రత్వా ద్వసిష్ట వీవోపస్థాన శబ్దేనోచ్యతే. aE 

[82] 



#50 శ్రీయ ద్రామాయతే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

అద్య రామాభిషేకో వ ప్రసిద్ధ చితి సిట్టివాకా, 

పియార్హాం ప్రియ మూఖ్యాతం వివేశాఒ౦త:పురం వశీ, - - ౧04 

స కైకేయ్యా గృహం [శేష్టం ప్రవివేశ మహాయశా:. ్ష 

పొండురాభ మివాకాశం రాహుయక్తం నిశాకఠ:, . ఇది, 

౪3 శుకబ ర్లిణసంఘుష్టం (కౌంచహంసరుతౌ యుతం. 

వాదిత్రర వసంఘుష్టం కుజ్జావామనికాయుతం,. ం ౧౨౪ 

లతాగృ హై శ్చితగృహై శృంపకోశోక శోభి తైః. 

దాంతరాజతసౌవర్ణ వేనికాభి సృమాయుతం, _ _ ౧8౪4 

/ నిత్యపుష్పఫలై రఖ్రతై. ర్వాపీఖి శ్చోపశోభితం. 
దాంత రాజతస్రావ థై" స్నంవృతం పరమాసనై:, + | 0౪4 

- వివిధై రన్న పానైశ్చ భక్ష్యైశ్చ వివిధై రప 
ఉపపన్నం ' మహార్గెశ్చ భూషిశై స్రిదివోపమం, "* oxy 

త్ర త్పవిశ్య మహారాజ స్వ మంత;పుర_ మృద్ధిమత్. | 

న దదర్శ ప్రియాం రాజా కైకేయీం శయనోత్తమే, ౧౬౪ 

———_—_ —_—_ అ - oo 

4 ఇ - న్ జు జు శ - 

(అడ్యేతి.) రామాభిషేకః, అద్య వై ఇదానిమేవ, (పసిద్ధ ఇతి జజ్షివాకా ఇతః, వూర్వం 

E కై కేయ్యాః [శోతు మవకాశో నాస్తతి జ్ఞాతవా నిత్యర్థః. సర్వ మన్య వశే వ రత ఇతి వశీ స్వతంతః, 

అతః స్వయ మేవ [సియార్హాం కై కేయోం (పతి, | పియ మాఖ్యాతుం అంతఃవురం (ప్రవివేశ, ౧౦ 

ఖో 

he 
(స ఇతి) స్వబాధకకై కేయీవచనక ర్రవ్యత్వా (దాహుయుక్త మిత్కుక్తం. ౧౧౪ 

అథ ,దశరథస్య క్రైకేయోవచనకర్తవ్యత్వాయ రామాభిషేకవిఘ్న మియం _కరిష్యతీతి 
'బుద్ధ్యనుక్సాదాయ చ రతిభావోద్దీపనా న్యంతఃవురే దర్శుయతి (శుకేత్యాది.) వాది|తరన సర్షిఘుష్టం 
వీణాదిచతుర్విధవాద్యరవానునాదితం, “తతం వీణాదికం వాద్య మానద్ధం మురజాదికం, 

aC ॥ 
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(కై కేయీసాంత్వనమ్) 

[ స కామబలసంయక్తో రత్యర్థం నునుజాధిప:. 

అపశ్యకా దయితాం భార్యాం పప్రచ్చ విషసాద చ, ౧౬౪. 

నహి తస్య పురా దేవీ తాం. వేళా మత్యవర్త్రత.  -_ 

నచ రాజా గృహం శూన్యం ప్రవివేశ కదాచన, ౧౮౪ 

తతో గృహగతో రాజా కెకేయోం పర్యపృచ్చత. 

యథాపుర మవిజ్ఞాయ స్వార్ధలిప్పు మపండితాం, ౦౯ 

(పతీహారీ త్యథోవాచ సంత్రస్తా సుకృతాంజలి:. 

దేవ దేవీ భృశం [క్రుద్ధా [కోధాగార మధి ద్రుత ఎ౨ం౪ 

వంశాదికం తు సుషిరం కాంస్యం తాళాదికం ఘనం, చతుర్విధ మిదం వాద్యం వాది(త్రాతోద్య 

నామకి మిత్యమరః. _కుజ్బాదీనాం (పియానుకూల్య హేతుత్వా ద్రతివృద్ధిహేతుత్వం. లతాగృహై' 

శ్చితగృహై శ్చోపలక్షితం, దాంతాః దంతనిర్మితాః, (నిత్యవుష్ప ఫలైరితి.) దోహదవిశేషాదితి 

జ్ఞేయం. (వివిధై రితి.) భక్ష్యైః అవూపాదిభిః;, భూషితైెః, ప్రీజనైరితి శేషః. అతవీవ 

1తిదివోపమం. . ౧౬౪ 

(స ఇతి.) కామబలసంయుక్తః ఉద్దీపనదర్శనా దుచితకాలత్వాచ్చేతి భావః. ఆతవీవ 

రత్యర్థం ప్మపచ్చ క్వ గతాఒసీత్యేవం. (ప్రత్యుత్తరాఒభావా ద్విషసాద చ, ౧౭ 

విషాదహేతు మాహ (న హీతి.) తాం వేళాం రతివేళాం. - 6౮4, 

(తత ఇతి.) కైకేయీం, స్వార్థలివుం స్వ(ప్రయోజనపరాం, అవిజ్ఞాయ, యథావురం యథా 

వూర్వం, పర్యపృచ్చత, (పతిహారీ మితి శేషః. వూర్వ మదర్శనకాలే యథా సృచ్చతి తథా 

2-ఫృచ్చ దిత్యర్థః. ౧౯=ఎ౨౦౪ 
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(పకిహార్యా వచ శ్శుత్వా రాజూ పరమదుర్మనా:. 

విషనాద పున ర్చూయో లుళితవ్యాకు లేందియ:, ౨౧౪4 

తత తాం పతితాం భూమౌ శయానా మతథోచితాం. 

(పత ప్త ఇవ దుఃఖేన సోఒపశ్య జ్ఞగ తీపతి:, ౨౨౪ 

స వృద్ధ స్తరుణీం భార్యాం |పాణేభ్యోపి గరీయసీం. 

తపాపః పాొపసంకల్పొం దదర్శ ధరఖీతలే, యత 

లతా మివ వినిష్క్టృత్తాం పతితాం దేవతా మివ. 
కిన్నరీ మివ నిర్ణూతాం చ్యుతా మష్పరసం యథా, ౨౪ 

మాయామివ పరిభషఘ్టైం హరిణీ మివ సంయతాం. 

క రేజుమివ దిగ్దేన విద్ధాం మృగయనా వనే. ౨౫ 

(వ్రతిహార్యా ఇతే) భూయః అతిశయేన, అదర్శనవిషాదాదిపి " క్రోధాగారపవేశ శవణా 
దతిశ యేన వీషసాద. లుభితవ్యాకులేం దియః-లులితాని ఘూర్జితాని వ్యాకులాని స్వస్వవిషయ 

_(గహణాసమర్జాని, ఇం డియాణి యస్య న తథోక్తః. ౨4 

(త(తేతి.) అతథో చితాం భూమిశ యనానర్హాం. ౨౨ ౪ 

రామాభిషేకసంరంభే సపత్నీమాతుః క్రోధ స్తన్నిమిత్త ఇతి కుతో రాజా న జ్ఞాతవా? నిత్యత్రాహ 

(స ఇతి.) అకుటిలత్వా ద్వ్యామోహా చ్చ న జ్ఞాతవానితి భావః. తద్దర్శనస్య దుస్పహత్వ 

మాహ (లతామివేత్యాది.) పతితాం భూగతాం, నిర్హాతాం, ధూజ్ కంపనే, వ్యాకులికా మితి యావత్, 

చ్యుతాం, దివ ఇతి శేషః, (మాయామితి,) వామీమివ పరిభష్టామిత్యపి పాఠః. వామీర బడబాం 

“వామ్యశ్వా బడబే' త్యమరః, సంయతాం వాగురయా జద్ధాం, దిగ్దైన విషలిప్తబాణేన 

“నిషా కే దిగ్గలి ప్తకా' విత్యమర:. మృగయునా వ్యాధేన, సమ్యగ్య్బూగతత్వాఒ౬శ్చ ర్యావ హత్వ 

చయనీయత్వ దర్శనీయత్వ విలుళితవర్షత్వ నిశ్చేష్టత్వ సంతాపవత్త్యాని క్రమా ల్లతాద్యాపమ్యెన 

లభ్యంతే. ౨౫4 
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శకెకేయోసాంత్వనమ్) 

మహాగజ ఇవార జ్యే స్నే హాత్సరిమమర్శ తాం. ౨౬ 

పరిమృశ్య చ పాణిభ్యా మభిసంత్ర స్తచేతనః, 
కామీ కమలపషత్రాతీ. మువావ వనితా మిదం. _98 

న తేహ మభిజావామి క్రోధ మాత్మని సం(శితం, 

దేవి కేనా౭_భి శప్తాసి కేన వాజసి విమానితా. ఎచిలా 

యదిదం మను దుఃఖాయ శేషే కల్యాణి పాంసుషు, 

భూమౌ శేషే కిమర్థం త్వం మయి కల్యాణ చేతసి, ౨౯ 

భూతోపహతచిత్తేవ మమ చిత్త ప్రమాథినీ, ౨౯4 

సంతి మే కుశలా వైద్యా స్వ్వభితుష్టాశ్చ సర్వశః. 
సుఖిళాం త్వాం కరిష్యంతి వ్యాధి మాచక్షు భామిని, 30౪ 

కస్య వా తే ప్రియం కార్యం కేన వా విప్రియం కృతం. 

కః ప్రియం లభతా మద్య కోవా సుమహ దప్రియం, 3౧౪ 

(మహాగజ ఇతి.) అభినంతస్తచేతన: _ అభితః సమ్యక్, త్రస్తా చేతనా బుద్ధీ ర్యస్య, 

శి మర్గెచ్చుః? ఉత రోగగస్తా? ఉత కుద్దేతి  తాసః, కమలప త్రాక్షీ మీతి కోమిశ్వడ్యోతనం. ౨౭ 

(నేతి) ఆత్మని త్వయి, మయి వా, అభిశప్తా పరుషితా. ౨లో 

(యదితి.) పాంసుషు శేష ఇతి యత్, ఇదం, మమ దుఃఖాయేతి సంబంధః. భూతోపహత 
-చిత్తేన సిశాచగస్తచి త్తేవ. గల CTV 

రోగపక్షం పదిహరతి (సంతీత్యాది.) అభితుష్టాః దానమానాదిభిః. 30 

శ్రోధపక్షే పరిహార మాహ (కస్య వేతి.) కస్యేతి తృతీయార్ధె షష్టీ. కేననా తేజు సయం కృత? 



తెర్ళ్తీ శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయపశిప్టే 

మా రోదీర్మా చ కార్డీ స్వం దే "సంపరిశోషణం. 

ల అవధ్యో వధ్యతాం కో వా.కో వా వధ్యో విముచ్యతాం, 34. 

దరిద్ర: కో భవ త్యాఢ్యో [దవ్యవాకా వా ప్యకించనః, 33. 

అహం చైవ మదీయాశ్చ సర్వే తవ వశానుగా:, 

న తే కించిదభిపాయం వ్యాహంతు మహ ముత్సహే, 3౪ 

[ ఆత్మనో జీవితేనాపి బూహ్ య న్మనసేచ్చసి, 

బల మాత్మని జానంతీ న మాం శంకితు మర్హసి. 3౫. 

కరిష్యామి తవ ప్రీతిం సుక్ళతేనాపి_.తే శపే - తం 

యావ దావర్తతే చక్రం తావతీ మే వసుంధరా. 

ప్రొచీనా స్పింధుసౌవీరా స్సారాష్టా దకిణాపథా:, ౩6౬౪ 

వంగాంగమగథా మత్స్యా స్పమృధద్ధా: కాశికోసలా :. 

తత జాతం బహు[దవ్యం ధనధాన్య మజావికం, . 384 

తతో వృణీష్య కైకేయి యద్యత్తం మన సేచ్చసి, త౮- 

మిత్యర్థః. (పియ్మాపియకారి ణోః ఫల మాహ (కః [పియ మితి.) (మా రోదీ రితి) మా రోదీః రోదనం. 

మా కార్డీ, సంపరిశోషణం కాయక్షేశం. తి౧ఇ-3త- 

అర్గేచ్చాపక్షం పరిహరతి (అహ మితి) మమ జీవనేనాపి హేతునా, త్వత్చ్రియం వ్యాహంతుం- 

నోత్సహే, త్వత్ప్రియార్గం జీవిత మపి పరిత్యజామీత్యర్థః. ఆత్మని బలం త్వయి విద్యమానం. 

వాల్లభ్యబలం. త౪. 8౫౪ 

(చక్రం) సూర్యస్య రథచ([క్రం, ఆజ్ఞా వా. (ప్రాచీనా ఇత్యాది.) (పాచీనాదిదేశాః, యే సంతీతి 

శేషః. తత్ర తేషు-దేశేషు, ధనధాన్యం, యదస్తీతి శేషః, తతః. తత. " త౬(ా౩లా 
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కి మాయాసేన తే భీరు ఉత్తిష్పోత్తిష్ట శోభనే... 

తత్త్వం మే |(బూహి కైకేయి యత స్తే భయ మాగతం. ఏ౯ 

= తత్తే వ్యపనయిష్యామి నీహార మివ రశ్మి (మా)వాకా, - తకం 

తథోక్తా సా సమాశ్వస్తా వక్తుకామా తదప్రియం. 

పరిపీడయితుం భూయో భర్తార ముపచక మే, rr Joy 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండ, దశమ స్పర్ధ 

అథ వీకాదశ స్సర్గః 
mee | 

తం మన్మథశ రె ర్విద్దం- కామవేగవశానుగం,. 

ఉవాచ పృథివీపాలం కైకేయీ దారుణం వచః. 2 

న) 

చ ft ' ఇ 

(కిమితి.) ఆయాసేన భూశయనాయోసేన, తత్ భయనిమి త్తం, రశ్మి వాకా సూర్యః ౩౯౦ 

(పరిపీడయితుం) (పకిజ్ఞాకరణేన .నిరంధయితుం. voy 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే,. శ్రీ రమాయణభూషణ్నే పేతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే 

దశమ స్సర్గః. ' 

అథ వీకాదశ స్సర్గః " 

ఆథ 'వ్యవస్థాప్య మహారాజం త్వ 'మిముం వృణుయా వరి నుతి మంథరయోపదిష్ట మను 
శిష్టతి (తమిత్యాదినా.) | | = Pr ం ఆ 
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నాస్మి విప్రకృతా దేవ కేనచి న్నావమానితా, 

అభ్మిపాయస్తు మే కశ్చి త్తమిచ్బామి త్వయా కృతం. లు 

(ప్రతిజ్ఞాం ప్రతిజానీష్వు యది త్వం కర్తు మిచ్చసి, 

అథ త ద్వ్యాహరిష్యామియ ద భి పార్థితం మయా. త్ర 

తా మువాచ మహాతేజా: కైకేయీ మీష దుత్స్మితః, 

కామీ హస్తేన సంగృహ్య మూర జేషు శుచిస్మితాం. ఖా" 

అవలి"ప్టే న జానాసి త్వత్తః ప్రియతమా మమ, 
మనుజో మనుజవాళ్రఘ్రా |దామా దన్యో న విద్వతే. > 

తేనా౬.జయ్యేన ముఖ్యేన రాఘవేణ మహాత్మనా, 
శే తే బీవనా ర్లేణ బూహి య న్మనసేచ్చసి. ౬. 

(నాస్మీతి) పిిపకృకా రోగ్యగస్తా, నార్థకామాస్మేత్యపి (దష్టవ్యం. న్నిగహాన్నుగహపక్షం- 

మనసి కృత్వాహ (అభిప్రాయ స్వితి)ి అభిపాయః అభ్మిపేతోర్థః, అస్తేతి శేషః. త్వయా కృతం. 

త్వయా ప్రతి శతం, త మిచ్చామితి సంబంధః. ౨ 

((పతిజ్ఞా మితి.) (పతిజ్ఞాం _పతిజానిష్వ శపథం కుర్విత్యర్థః. త్ర 

(తామితి.) ఈషదుత్స్మి తః భ వదాజ్ఞాకారిణి మయి కిం శపథేనేతి కించి దుద్గతస్మి తః.. 

యద్వా, అభి పేతకరణ మీషత్కరమి త్యుత్పితః. యద్వా, శంకితరోగాద్యభావాత్. (హస్తేన 

మూర్ధజేషు సంగృహేతి) శిరోంకే కృత్వేతి భావః. స్వాభిముఖీకరణాయ వేణీ మవలంబ్యేతి వార్ధః, ౪ 

(అవలి ప్త ఇతి.) అవలిస్తే సౌభాగ్య గర్వితే మమ, త్వత్తః (సియతమా (స్ర్రణాం మధ్యే త్వత్తః 

(షియతమ్యా, నాస్తి, రామా దన్యో మనుజః (పియతమో న విద్యత ఇతి జానాసీతి సంబంధః. ౫ 

(తేనేతి.) జీవనార్తేణ జీవనాదపి వూజ్యేన. ౬ 
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(కైకేయ్యా వర పార్థనం) 

యం మువూర్త మపశ్యం స్తు న జీవేయ మహం ధ్రువం, 

తేన రామేణ కైకేయి శపే తే వచన క్రియాం. జ 

అత్మనా వాఒ౭౬_త్మజై శ్చాన్యై ర్భృణే యం మనుజర్షభర, 

తేన రామేణ కైకేయి శపే తే వచనకియాం. లా 

ఖ [దే హృదయ మత దనుమృశ్యోద్ధర స్వ మె, 

ఏత త్సమీజ్యు కైకేయి బూహ య తాధు మన్యసే. ౯ 

బల మాత్మని జానంతీ న మా శంకితు మర్లసి, 

కరిష్యామి తవ ప్రీతిం సుకృశేనాపి తే శపే. అం 

సా తదర్థ్భమనా దేవీ త మభిపాయ మాగకం, 

నిర్మాధ్యస్థ్యాచ్చ హర్హాచ్చ బభాష దుర్వచం వచః. ౧0 

అస్రెవ వివరణం (య మితి.) తే వచన[క్రయాం తవ వచనకరణం, (పతీతి శేషః, 8 

(ఆత్మనేతి.) ఆత్మనా స్వదేహేన, ఆత్మజైః భరతాదిభిః, అన్వైః (పియబంధుభిశ్చ, 

మూల్యభూతై రేతైః, యం రామం వృణే సర్యాకా పరిత్యజ్యాపి రామమేవ పరిగృహ్హా మీతి భావః. ౮ 

(భద్ర ఇతి.) హే భద్రే, మే హృదయం, వీతత్ వతాదృశ మనుమృశ్య శేపథవచనా 
నుసారిత్వేన నిర్హార్య, ఉద్ధరస్వ ఉజ్జీవయ, వీతత్ వాజ్మనసయో రైకరూప్యం, సమీక్ష్య 

సమ్మ గాలోచ్య, యత్సాథు “ఇష్టం, మన్యసే, తద్పూహి. త్వచభిష్టకర ణ మేవ మజ్జీవనం, 

అన్యథా న జీవా మీత్యర్థః. డా 

(బలమితి.) ఆత్మని బలం త్వయి విద్యమానం దృష్టిచిత్తాపహారి సౌొభాగ్యబలం, ౨౦ 

(సేతి.) తదర్ధ్హమనాః మంథరోపది ప్రరామవివాసనవూర్వక భరతాభి షేకరూపార్ధమనాః, 
అభ్మిపాయ మాగతం స్వాభిమతశ పథం (పాప్తం, నిర్మా ధ్యస్థ్యాత్ నిరత ను న “స భావాత్, పక్షపాతా 

దిత్యర్థః, ౧౧. 

[88] 
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లు 

తేన వాక్యేన సంహృష్టా-తమభిప్రాయమాగ తం, 

వ్యాజహార మహాఘోర మభ్యాగత మివాంతకం.. ౧౨ 

యథా క్రమేణ శపసి వరం మమ దదాసి చ, 
త చ్చృబజ్వంతు త్రయస్త్రింశ , దేవా న్పాగ్ని పురోగమా:. ౧౩ 

చందాదిత్యౌ నభ శైవ [గ్రహా రాత్యహన్ దిశః, - 

జగచ్చ పృథివీ చేయం సగంధర్వా సఠాక్షసా. | ౧౪ 

నిశాచరాణి భూళాని గృహేషు 'గృహ దేవకా:, 

యాని బాఒన్యాని భూతాని జానీయ ర్భాషితం తవ. ౧౫ 

సత్యసంధ మహాతేజా ధర్మజ్ఞ స్పుసమాహిత:, - 

వరం మమ దదాత్యేష తన్మే శృణ్వంతు దేవతాః. ః ౧౬. 

ఇతి దేవీ 'మహేష్వాసం పరిగృహ్యాఒభిశస్య చ, ' ఎ 

తకః, పర మువావేదం వదరం కామ మోహితం. ౧౭ 

స్మర రాజా పురావృత్తం తస్మిజా దైవాసురే రణే, 

తత చాఒవ్యావయ చ్చు స్తవ జీవిత మంతరా. ౧౮ 

_ ఉక్తమర్థం సవిశేష మాహ (తేనేతి.) తేన వాక్యేన శపథవూర్వకం త్వదభిమతం 

కరిష్యామీత్యు క్రదశరథవచనేన. EE ___౧౫౨ 

దశరథవాక్యం దృఢికర్తుం నరస్య ధర్మాధర్మ సాక్షిభూతా దేవతా శ్నానయతి (యథా 
కమేణేతి.) కమేణ పియవుత సుకృత|క్రమేణ, యథా శపసి, వరం దదాసి,చ తథా తచ్చృణ్వం 

త్వితి సంబంధః. (చందాదిత్యా వితి (గహాః నవ గహాః, జగత్ లోకః, “లోకో విష్టపం భువనం 
జగద్కి త్యమరః, లోకశ్చా,(త స్వర్గ వవ. (ఇతీతి.) పరిగృహ్య ధర్మపాశేన సంయమ్య, అభిశస్య 
సర్వా దేవతా స్పాక్షిత్వేన శృుణ్వంత్వి త్యుద్దుష్య, ౧౭ 

(స్మరేతి.) వూర్వవృత్ర మేవాహ (తత్రేతి.) తత్ర రాత్రియుద్దే, అంతరా మధ్యే, తవ జీవితం, 
అచ్యావయతీ్ ఆచాలయత్, శస్ర్రపహారాదినా మూర్భాం ' పాపితవా నిత్యర్థః. "౧౮ 
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(కైకేయ్యా వరప్రార్థనం) 
తత చాపి మయా దేవ యత్త్యం సమభిరకీతః, 

ఎవ జాగత్యా యతమానాయా స్తతో మే పాదదా వరౌ. ఆ౯ 

తౌతు దత్తా వరౌ దేవ నికేపా'మృగయా మ్యహం, 

= తవైవ పృథివీపాల సకాశే సత్యసంగర. ౨౦. 

త శ్రతిశుత్య ధర్మేణ న చే ద్దాస్యసి మే వరం, 
- అద్ర్వైవ హి [పహాస్యామి జీవితం త్వద్విమానితా. . ౨ిం 

వాక్మా(తేణ తదా రాజా కైకేయ్యా స్వవశే కృతః, 

ప్రచస్కంద వినాశాయ పాశం మృగ" ఇవాత్మనః "౨. ౨౨ 

(త|తేతి.) (యతమానాయాః) సారథ్య యత్నం కుర్వాణాయోః. 2 ౧౯ 

(తౌ త్వితి.) హే పృథివీపాల, తన సకాశ ఏవ, నిక్షేపౌ నిక్షేపత్వేన స్థాపితౌ, తౌతు వరా తా 
వేవ వరౌ, మృగయామి అన్వెషయామి, ఇచ్చామత్యర్థః. ం ౨౦ 

(తదితి.) వర మితి జాత్యేకవచనం. : "అం 

(వాజ్మా,తేణేతి.) వాజ్మా' తేణ వూర్వద త్తవరస్మా రకవచనమాతేణ, కైకేయ్యా స్వవశే కృతః, 
రాజా, వాజ్మా తేణ మృగశబ్దానుకారి ణా లుబ్ధకథితేన, ఆత్మనో వినాశాయ, పాశం మృగ ఇవ 

వాగురాం మృగ ఇవ, ధర్మ పాశం, (పచస్కంద గతవాజా, స్కంది "గ్లతిశోషణయో రితి" ధాతుః. 
వర (ప్రదాన మంగీచకారేత్యర్థః. యద్వా, వాగురాం (పాపో మృగ ఇవ, (పచస్కంద కోషణం 

1పాష్త ఇత్యర్థః. వీచి 
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తతః పర మువావేదం వరదం కామా మోహితం౦, 

వరౌయా మే త్వయా దేవ తటూ దత్తా మహీపతే. ౨3 

తౌ తావ దహ మద్యైవ వక్ష్యామి శృణు మే నచః, చిత 

అభి షేకసమార6భో రాఘవ స్యోపక ల్పితం- 

లఅనేనైవా౭. భష కేణ భరతో మే2భిషిచ్యతాం, . ౨౪ 

యో ద్వితీయో వరో దేవ దత్త: ప్రీతేన మే త్వయా. 

తదా దైవాసురే యై తస్య కాలోఒయ మాగతః, Sy 

నవ పంచ చ వర్ణాణి దండకారణ్య మాిత:. 

వరాజినజటాధారీ రామో భవతు తావసః, ౨౬౪ 

భరతో భజతా మద్య యావరాజ్య మకంటకం. 
ఏష మే పరమ: కామో దత్త మేవ వరం వృణే, ౨౭ 

అద్య చైవ హి పశ్వేయం ప్రయాంతం రాఘవం వనం, ౨౮ 

(తత ఇత్యాది.) (తావితి.) తౌ వరా వక్ష్యామి తౌ వరా విభజ్య (పదాతుం [పకారం 

వక్య్యా మీత్యర్థ ః. ౨34 

(అభిషేకసమారంభ ఇతి) అభిషేకసమారంభః: అభిషెకసామ్మగీ, య ఇతి శేషః. 

అభి పేకేణ ఇభిషేకసామ గ్యా, " 9 ఖి౪=.౨ ౫6 

(నవేతి.) చరం వల్మ్కలం. ౨౬y 

'విళంబవ్యావృత్త్యర్థ మాహ (భరత ఇత్యాదినా.) దత్తమేవ, నతు నూతనం కించి 

చ ర్ధయే. వతభథావాలా 
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(దశరథస్య శక పారవశ్యం) 

_ 

స రాజరాజో భవ సత్యసలగర*?, కుఖ్రం చ శీలం చ హిరక్షు జన్మ చ, 

పరత వాసే హి వదం త్యను త్రమం తపోధన్లా సృతజ్ఞవవో హితం నృణాం. ౨౯ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణఖే, అయోధ్యాకాండ ఏకాదశ స్సర్గః 

ఫాల. బా 

అథ ద్వాదశ స్పర్గః.. 

తత [శృుత్వా మహారాజ; కైకేయ్యా దారుణం వచః, 

చింతా మభిసమాపేదే ముహూర్తం ప్రతతావ్ర చే... ఇ ౧ 

కిన్ను మే యది వా స్వప్న శ్పిత్రమోహో'కి పివా మమ, 

అనుభూతోపసర్గో వా మనసో వా ప్వుపద్రవ:. ౨ 

గ————_ 
వ. 

సత్యస్యాఒవశ్యక ర్తవ్యత్వ మాహ (న ఇతి.) రాజరాజ స్ప త్వం సత్యసంగరః సత్య 
"పతిజ్ష:, భవ, తేన సత్యసంగరత్వేన, కులాదితయం రక్ష. సత్యస్య రక్షకత్వ ముపపాదయతి 
(వరతేతి.) నృణాం హితం సత్యవచః, పరత్ర వాసే స్వర్గలోకాదివాసే, అనుత్తమం అత్యంతో త్తమ 
సాధనం, వదంతి. ౨౯ 

ఇత్తి శ్రీగోధిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, ఫీతాంబరాభ్వానే, అయోధ్యా ఇండ్తవ్యాఖ్యానే. 
అ లా ళో 

శ 

వీకాదశ స్సర్గః, 

అథ ద్వాదశ స్సర్గః. | ఆ 

అ mmm వ. 

న శ 

అథ సత్యపాశబద్దన్య రాజ్ఞ శోకం. వర్ణయతి (తత్స ఇక్క (పత జావ మ్రుమ్తూర్జృతి 
యావత్. ం 

య్. 
వి 

చింళాం వివృణోతి (కిన్ని్యతి.). కిన్న్వితి స్తామాన్యాకార్యేఇ చింతా, స్యద్దుః ఖావహస్య 

రామాభిసేకవిఘ్న స్య సత్స(భావయా కైకేయ్యా కథనాసంభవా దిదం ఫారమార్థికం న భవతి, 



662 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవింద రాజీయవిశిషై 

ఇతి సంచిత్య త 'హ్రైజా నాషధ్యగచ్చ' త్తదా సుఖం, ౨౪ 

| .- ప్రతిలభ్య చిరో త్సంజ్ఞాం కెకెయో వాక్య తాడిత - | - 

ఎ, వ్యధథితో ఏక్ల్షబశై వ వ్యాఘ్రం దృష్టా యథా మృగః, - 3౪. 

అస్తంవృతాయా మాసీనో జగత్యాం దీర ముచ్చ్వసకా. 
మండలే పన్నగో రుద్దో మంత్రై రివ మహావిష:, yy. 

అహో ధిగితి సామర్షో వాచ్ ముక్త్వా నగాధిప:. 
మోహ మాసపేదివాక భూయ శ్యోకోపహతచేతనః, ౫౪ 

చిరేణ తు నృప సృంజ్ఞాం ప్రతలభ్య సుదుఃఖిత:. 
కైెకేయో మబబవీ త్కుంద్ధ: (పదహన్నివ చక్షుషా, క 

నృశంసే దుష్పచారి,తే కులస్యాస్య వినాశన... 
కిం కృతం తవ రామేణ పాపం పాపే మయాపి వ్యా = eu- 

యదా తే జననీతుల్యాం వృ త్రిం 'వహతిరాఘవ:, 

" తస్యైవ త్వ మనర్ధాయ కిం నిమిత్త మిహోద్యతా, "౮౪ 

స్వప్నోశ+ యది వా అథవేదానిం న్నిదాయా అసంభవా చ్చి త్రమోహ!-[భమో వాళి ఇదానీం 

భ్ర మకార ణాభావా దనుభూతోపసర్లో వా? జన్మాంతరానుభూతానా మర్జానాం ఉపసర్లః భావనా వా? 

స్మరణ మితి యావత్, జన్మాంతరే ప్యేవంవిధాఒవస్థాయా అసంభావితత్వా దాహ (మనస 

ఉప్మదవో వా) రోగజవికారో వా? ఉన్మాణడ్ర ఇతి యావత్. పతతాప చేత్యేత దనువదతి (ఇతీతి.)౨౦ 

__ (వతిలభ్యేత్యాది) క్లోక్కతయ మేకాన్వయం. వ్యథితఃదుఃభితః, విక్లబః విహ్యలః-'విక్లణో 

విహ్వల' ఇత్యమరః. మండలే ఆహితుండికయం[ తమండలే. | | తం-ా€,4 

(నృశంస ఇతి.) కిం పాపం కృత? మిత్యన్వయః. పొసం అపరాధః. | eu. 

. "(యదేతి.) వృత్తిం శ్మశాషాం, తస్యైవ తదై వేత్యపి బోధ్యం. తస్యైవ నతు తత్చు(తాదేః. 
తద్దె వే "నతు కాలాంతరే శు శూపాభావదశాయాం. క క వ. లా. 
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(EE కేయోమునః *పరివర్తనయత్నః) 

త్వం మధూ.౬త్మవినాశార్ధం భవనం స్వం పవేశితా. 

అవిజ్ఞానా నృృపసుకా. వ్యాళీ తీక్టవిషా యథా, .. కా 

జీవలోకో యదా సర్వో రామస్యాఒహ గుణ స్తవం. 

అపరాధం క ముద్దిశ్య త్యవ్యామాష్ట మహం సుతం, ౧౦౪ 

కౌసల్యాం వా సుమిత్రాం వా త్యజేయమపి వా (శ్రియం. 

జీవికం వాత్మనో రామం న త్వేవ పితృవత్సలం, ౧౧౪ 

పరా భవతి మే పీతి రృృష్టైై తనయ మగ్రజం. 

అపశ్యత స్తు మే రామం నష్టా భవతి చేతనా. ౧౨౪ 

తిష్టే ల్లోకో వినా సూర్యం సస్యం వా సలిలం వినా. 

నతు రామం వినా దేహే తిషేత్తు మమ జీవితం, "థింy౪ 

త దలం త్యజ్యతా 'మేష నిశ్చయ: పాపనిశ్చయే. . 

అపి తే చరణౌ మూర్జా స్పృశా మ్యేష |పసీద మే, ov 

కి మిదం చింతితం పాపే త్వయా పరమదారుణం. ౧౫ 

అథ జిజ్జాససే మాం త్వం భరతస్య పియాప్రియే, . 

అస్తు య త్త తయా పూర్వుం వ్యాహృతం రాఘవం (ప్రతి ౨ - ౧౬ 

(త్వమితి. ) నృప సుతేత్య త ఇతికరణం దష్టవ్యం. \ కాం 3 

- (త దల మితి) వష నిశ్చయః రామవివాసనరూపనిశ్వయః. (అప! తే చరణా. వితె,) “అసి: 

ఇ్నపశ్నార్థకః. ౧౫ 

(అథేత్యాది) శోక్యతయ మకాన్వయం. అఖేతి (పశ్నే. త్వం భరతస్య 'ప్రియాఒటియే 

విషయే, మాం జిజ్ఞాససే జ్ఞాతు మిచృసి, తదిదానీ మపి భరతోఒభీషిచ్యతా మితియ త్త దస్తు 



౧64 శ్రీమ[ద్రామాయకే, 'గోవిందరాజీయవిశిస్టే 

స మే జ్యేష్ట సుత శశృీమాజా ధర్మజ్యేష్ట ఇతీవ మే, 
త త్ర్రయా |ప్రియవాదిన్యా సేవార్గం కథితం భవేక్. ౧౬ 

త చ్చుత్వా శోక్రసంతపా శంతాపయసి మాం భృశం, 

ఆవిష్టాసి గృహం శూన్యం నా త్వం పరవశం గతా, ౧౮ 

ఇతొంకూటోం కులే దేవి సంపొప్త సుమహా నయం, 

అనయో నయనసంపన్నే యత తే వికృతా మతిః. ౧౯ 

న హి కించి దయక్తం వా విప్రియం వా పురా మమ, 
అకరో స్తం విశాలాక్షీ. తేన న (శద్దథా మ్యహం. అం. 

తద్వక్తు ముచితం, త్వయా వూర్వం రాఘవం ప్రతి “ప మే జ్యేష్ట స్పుత' ఇత్యాది యద్వ్యాహృతం. తత్. 

ప్రియవాదన్యా త్వయా, సేవా ౦ మమ మనోరంజనార్థం, రామకృత శుహ్రషార్థం వా, కథితం భవేత్, 

రామవివాసనోక్తి స్తేన విరు త్యర్థః, పరీక్షార మపి భరతోఒభిషిచ్యతా మిత్యేవ వక్తు ముచితం, 

నతు రామో వివాస్యతా మిత్యేతత్, వూర్వాపరవిరోధా దితి భావః. రామవివాసనోక్తిశ్చు భరతే. 

(పేతిపరీక్షార్థ మెవాస్త్వి త్యత ఆహ (తదితి.) తత్ రామాభిషేచనం, (శుత్వా, శోకనంతాప్తా సతీ, 

మాం, భృశం ఆతినిర్భంధేన, సంతాపయసి, కించ పరవశం పరబోధనవశం, గతా సతీ, శూన్యం 

గృహం (కోధాగారం, ఆవిష్టాసి (పవిష్టాసి, ఇదం సర్వం పరీక్షార్థత్వేన నంగవృత ఇతి భావః. 

శూనై 5 ర్ల) హై రితిపాఠే-శూన్వ్యైర్లు హై రావిష్టా పిశాచాదిభి రావిష్టేత్యర్థః. ౧లా 

కులానర్థ కరం చేదం వచన మిత్యాహ (ఇక్యాకూణా మితి) నయసంపన్నే వీతావత్కాలం 

నీకిశోలిని యత్ర ఇక్ష్వ్యాకుకులమధ్యే, తే మతి రేవ మిదానీం, వికృతొ విపరీతా జాతా, తత కులే 

ఆయం సన్నిహితఖ సునుహా ననయః అనర్జ్హఏ; సంపాప్తః, నను సతృ్రకృతే . క్వి పరీత బుద్ధి; 

కుల స్యానర్థ హేతు రితి భావః, + ౧౯ 

వూర్వాపరపర్యాలోచనయా త్వద్వచనం న ఢ్రద్ధేయం చేత్యాహ నహీతి,) - ఆయు క్రం 

ఉహిత చితి యావత్. 'న | శద్దథామ్కి ఇద మహితరి'విపయకరణ మితి శేషః, (విం. 
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(కైకేయోమనఃపరివర్తన పయత్నః) 

నను తే రాఘవ స్తుల్యో భర తేన మహాత్మనా, 

బహుశో హి సుణాలే త్యం కథా: కథయసే మమ. ఎం 

తస్య ధర్మాత్మనో దేవి వనే వాసం యశస్వినః, 

కథం రోచయసే ఫీరు నవ వర్హాణి పంచ చ. ౨౨. 

అత్యంతసుకుమార స్య తస్య ధర్మే ధృతాత్మన:, 

కథం రోచయసే వాస మరజ్యే భృశ దారుజే. ౨౩. 

రోచయ స్యఖిరామస్య రామస్య శుభలోచనే, 
తవ శుశూషమాజస్య కిమర్థం విప్రవాసనం. ౨౪ 

రామో హీ భరతా దృూయ ్రవ శుశూషతే సచ్వా 
విశేషం త్వయి తన్మాత్తు భరతస్వ న లక్షయే. అపు 

త్వత్పి౨తి విరుద్ధం చేదం వచన మిత్యాహ (నన్విత్యాది.) తే, రాఘవః, భరతేన, తుల్యో నను. 

తుల్యః ఖలు, ఇత త్వద్వచనమేవ (ప్రమాణ మిత్యాహ (బహుశ ఇతి.) బహుశ ఇత్యనేనా 

౬హృదయత్వవ్యావృత్తి:. సుబాలే ఇ త్యకుటిల త్వవ్యావృ త్రిః. విం? 

(తస్యేతి) ధర్మాత్మన ఇత్యనేన వనవోస హేతుభూతాఒకృత్యరాహిత్య ముక్తం. భీరు ఇతి, 
తవ చ ధర్మభీరుత్వం క్క గత? మితి భావః. ౨౨. 

రామసౌకుమార్యానుచితం చేద మిత్యాహ (అత్యంతేతి.) ఎ౨ఢ- 

శుశ్రూషాదర్శనేనాపి రామో న వివాసనార్హ ఇత్యాహ (రోచయసీతి.) తవ శుక్రాషమాణిస్వే 
త్యత న లోకోవ్యయేత్యాదినా నిషిద్ధాసి షష్ట్యార్షీ బోధ్యా. 3౪ 

శుహ్రైషమాణ స్యేత్యేత దుపపాదయతి | రామోహేతి.) ౨౫% 

[ 84] 



866 శ్రీమద్రామాయణే గోపిందర్రాజీయవిశి.ష్టె 

శుశ్యూషాం గౌరవం వెవ' వ్రమాణం వచేన క్రియాం, 

క స్తే భూయస్తరం కుర్యా దన్యత్ర మనుజర్ద భాక్. ౨౬ 

న్ బహూనాం ప్ర్రీసహనొణాం బహూనాం వ్రోపజ్లీవినా౦) 

పరివాదో౬ పవ్తాదోవా రాఘవే నోపపద్యతే. . ౨౭ 

కల సాంత్యయకా సర్వభూతాని రామ శుదేన చేతసా, . 

గృహ్హోతి మనుజవ్యా(ఘః, ప్రై! ర్విషయవాసినః:. ౨౮ా 

లస సత్యేన లోకాజ జయతి దీనాక-దానేన రాఘవః, | 

గురూకా శుశూషయా వీరో ధనుషా యధి శా తవా. ఎ౨కా 

rm 

న కేవలం శుశ్రూషై వైవంనచనకారణం, అపితు [పమాణాదిక మపిత్యాహ (శుశ్రూమా మితి.) 

_గౌరవం [పతిప_త్రిః, (పమాణం వూజా, వచన క్రియా ఉఊక్రకర్థ్ణణం. ౨౬ 
తో మాలీ 

పరివాదాదిక మపి రామవివాసకారణం నాస్తేత్యాహ (బహూనా మితి.) ప్రైసహ సాణా 

'ముపజీవినాం చ సంబంధి పరివాదో నోపపద్యతే. బహూనా మితి విశేషణేన తన్మధ్యే వీకయా 

వీకేన వా ప్ర్రవురుషావిశేషేణ పరివాద స్తత్సంబంధ్లీ, పరిభవవిషయవాదః, అపవాదః నిందా నా, 

రాఘవే నోపపద్యతే నదృశ్యతే. వికి 

ఆవివాసననిమి తభూతాక భూయో. గుణొ౯ా దర్శయతి (సాంత్యయన్ని త్యాది.) అనేన 

వాజ్మనఃకాయై నర ంజక త్వ ముక్తం. (పిమైః అభీష్ట పదానైః, గృషహ్హాతి సంగృ్భపహతి. ౨౮ 

(సత్యేనేతి.) సత్యేన భూతహితేన, లోకాజు స్వర్షాదివైకుంఠ పర్యంతాజా, జయతి స్వాధీనాణ 
కరోతి, దీనాజా దర్శిదాకా, దానేన ధన(పదానేన, జయతి వశీకరోతి. గురూక్షా, శుశూషయా, జయతి 
స్వహితోపదేశ పవణాకా కరోతి, శ్యాత్రవాణు శృతూకా ధనుషా దనుఃపదర్శనిమాతేణ, నతు 
బాణప్రయోగేణ, యుధి యుద్ధే నతు కపటవృత్త్యా, జయతి నిరస్యతీత్యర్థః. వీర ఇతి సర్వత 
సంబధ్యతే. దయావీర స్త్యాగవీరో నిద్యావీరః పర్మాకమవీర ఇత్యేవం. *చోళమహీపతిః కదాచిత్ 
సన్నిహితం మధ్యమవీధి భట్టారకం [పతి “ఆత్మానం మానుషం మన్య ఇతి వదా రామః కథం 

_జాటాయుషో మోక్షం దత్తవా? నితి ష్మపచ్చ. సోపి “సత్యేన లోకొకా జయతీ” త్యుక్యా.మహతీం 
బహుమతి మవా ప్పవా నితై కతిహ్య మత జ్ఞేయం. | చి౯ొ 
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అనో కూ 

కెకేయోమనఃపరివరన పయత ౪) చ్ దూార్రరాత్ను క] 

సత్యం దానం తప స్త్యాగో 'మిత్రతా శౌచ మార్దవం; ( 
విద్యా చ గురుశుశూషా ధుచా.జ్యేతాని రాఘవే. -, 30 

తస్మిన్నా ర్గవసంపన్నే. దేవి దేవోపమే కథం, 
పాప మాశంససే రామే మహర్షినమకేజసి. ల్ 30 
న స్మరా మ్యప్రియం వాక్యం-లోకస్య పియవాదినః, =- 
స కథం త్వత్కృతే రామం వత్యామి ప్రియ మపియం. . వి 

తమా యస్మికా దమ స్త్యాగ: నత్యం ధర్మ: కృతజ్ఞతా"! 

అప్యహింనొ.చ భూళానాం త మృతే కా గతి ర్మమ. 38 
శా 

సత్యాదీని చ న కాదాచిత్తానీత్యాహ (సత్యమికి ) తపః ప్రభృతి గుణషట్కం వూర్వళ్లోకేర్ణ సిద్ద 
మన్తూద్వతే. దానం పరలోక సయోజనం, తపః శాస్ర విహితభోజన .నివృత్తాదిరూ ౧, త్యాగః 
ఐహిక పయోజనః (ప్రత్యర్థః, మితతా సర్వ స్తుహృత్వం, శౌచం స్నా నజన్యశు 8, -ఆర్జవం 
పర చిత్తానువర్రిత్వం, విద్యా తత్త (జ్ఞానం, గురుతు భూషా - గురో శుశూషా పా రవాహనాద్రి 
పరిచర్యా. 

“ తిం 

శ హో > 

(తస్మన్నితి.) ఆర్జ్హవసంపన్న ఇతి దానాది సంప కే రవ్యుపలక్ష ణం. పాపం వివాసనరూపం, 
అశంససే (వార్థయసే. 80౧ 

(నేతి) లోకస్య జనమ్మాతన్య, |ప్రియవాదినః (ప్రియవదనశీలన్య, కిముతాస్మాక? మితి. 
భావః. రామస్య సంబంధి, అ[పియం వివాసనవిషయం, వాక్యం, న స్మరామి స్మర్తుమసి. 
న శక్తో మీత్యర్థ+. సః తదస్మర్తా అహం, త్వత్కృతే పరుషో-క్టిమత్ ప్రకృతే, రామం సర్వస్య 
రమయితారం, _(పియం రమయితృత్వాభఖావేపి వు తత్వేన (పయం (పతి, కథ మ్మపియం. 
వక్ష్యామి? | తి౨ 

(క్షమేతి.) యస్మికా క్షమాదయో వర్తంతే, త మృతే, మమ కా “గేతిః కోవా రక్షకః? 
తాదృశం రక్షకం కథం త్యక్ష్యామీతి భావః. 33. 

జో 



668 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిషై. 

మమ వృద్ధస్య కైకేయి గతాంతస్య తపస్వినః, 

దీనం లాలప్యమానస్య కారుణ్యం కర్తు మ ర్హసి. తిళ 

పృథివ్యాం నొగరాంతాయాం'యత్కించి దధిగమ్యతే, 

త తృర్వం తవ దాన్యామి మాచ త్వాం మన్యు రావిశేక్. 3౫ 

అంజలిం కుర్మి కైకేయి పాదౌ చాపి స్పృశామి తే, 

శరణం భవ రామస్య మా౭_ధర్మో మా మిహ స్పృశేక్. ౨౬ 

ఇతి దు;ఖాభిసంత ప్తం విలపంత మచేతనం, 

ఘూర్ట మానం మహారాజం శోకేన సమభిప్లుతం ౩ఖి 

పారం శోకార్లవన్యాఒ౭౬శుఖపొర్థయంతం పునఃపునః, 

[పత్యువాచా౭.థ కైకేయీ రౌదా రౌదతరం వచః. తిలా 

(మమేతి.) గతాంతస్య _ గతః |ప్రాప్హః, ఆంతః చరమకాలో యేన తస్య, వృద్ధత్వేసి 

పా ప్రచరమకాల స్యేత్యర్థ:. తపస్వినః శోచనీయావస్థస్య, లాలప్య మాన స్య పునఃవునఃకథ నశీలస్యః 

మమ: మయీత్యర్థ £. సంబంధసామాన్నె షష్టి, 3౪ 

(వృథీవ్యామితి.) సాగరాంతాయా మిత్యనేన కృత్సాయా మితి లభ్యతే. యత్కించి 

ద్ధనం, అధిగమ్యతే లభ్యతే, తత్సర్వం, తవ తుభ్యం, దాస్యామి, మన్యుః రామనిషయ। కోధః. 3౫ 

(అంజలి మితి.) కుర్మి కరోమి, అంజలివూర్వకం పాదవందనం కరోమీత్యర్థః, శరణం 

రక్షితీ, అధర్మ ః (పతిజ్ఞాభంగ రూపః, రామాభిషేక మనుజానీహీత్యర్థః, తడ 

(ఇతీత్యాది) శ్లోకద్వయ మేకాన్వయం. అచేతనం మూర్చితం, ఘూర్లమానం ఇత స్తతో 

వివర్తమానం, శోకేన భావిరామవిరహస్మరణదుఃఖేన. సమభివుతం సమ్మ గభివ్యా స్తం, పారం 

అంతం, రామాభిషేక మితి యావత్. అథ కృత్స్నమితి వచోవిశేషణం. రౌదా భయంకరవికారా, 

రామాభిషేకన్లివర్తనవిషయే యద్య ద్వక్తవ్యం తత్సర్వ మువాచేత్యర్థః. శిలా 

శ (పలపంతం, పా. 
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(కై కేయ్యాః స్వవరదాననిర్బంధః) 

యది దళ్వా వరౌ రాజ పున: శ్రత్యనుతప్య సే, 

ధార్మికత్వం కథం వీర పృథివ్యాం కథయిష్యుసి, ఆకా 

యదా సమేతా బహవ సయా రాజర్షయస్పహ్మ . 

కథయిష్యుంతి ధర్మజ్ఞ తత్ర కిం (పతివక్వ్యుసి. ౪ం 

యస్యాః ప్రసాదే జీవామి యా చ మా మభ ్ రపాలయత్ 0 

తస్యాః కృతం మయా మిథ్యా కైకేయ్యా ఇతి వక్యుసి. ౪౧ 

కిల్చిషత్వం నరేంద్రాకాం కరిష్యసి నరాధిప, 

యో దత్వా వర మద్యైవ పున రన్యాని భాషసే. ౪౨ 

శై బ్య శ్చ్యేనకపోతీయే స్వమాంసం పతిజే దదౌ, 

అలర శృతుుషీ దత్వా జగామ గతి ముత్తమాం. ౪౩ 

(యదీతి.) ధార్మికత్వం స్వీయ మితి శేషః. (యదేతి) కథయిషంంత్సి ఉపకారిణ్యాః 
"కై కేయ్యాః కిం (పక్యుపకృత? మితి కదాచి ద్దర్మ!పపంగే వక్ష్యంతి, త్యుతు తదా, కిం పతివక్ష్యసి 

కిద్మశం ! పత్యు త్తరం దాస్యసి? శ్రికొ-౪ం 

(యస్యా ఇతి.) _పసాదే సతి జీవామి |పసాదేన జీవామీత్యర్థః. ! పసాద మేవాహ (యా చేతి) 

యా చ మాం మూర్భితదశాయాం రణా దన్య(తాపనీయా= భ్యోపాలయత్ శశిరోవచారాదినా 

రరక్షేత్యర్థః. తస్యాః, మయా, మిథ్యా అసత్యం, కృత మితి వక్ష్యసి కి? మితి కాకుః. తస్మా దద్య 

(ప్రతిజ్ఞాం నిర్వహేతి భావః. ళం 

(కిల్చిషత్వ మితి.) కిల్చిషత్వం అయశోరూపమాలిన్యం, నరేందాణా మిత్యనేన సజాతీయ 

సషేకేన కృత మపయశ స్పర్వా నపి స్పృశతి, సర్వే రాజాన వీవంవిధా ఇతి. అన్యాని 

-వరపదానవిరుద్దాని. ౪౨ 

దుష్కరస్యాపి పకిజ్ఞాతస్య కర్రవ్యత్వం వూర్వచక్రవ ర్హ్యనుష్టానేన దర్శయతి (శ్రైబ్య ఇతి) 
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సాగర సృమయర్ కృతా న “వేలో మతివర్తకే, 
సమయం మాజ్రానృతం కార్డీ: పూఠ్వం వృత్త మనుస్మరకా.' అలలా 

సత్వం ధర్మం వరిత్యట్యు రామం రాజ్యే=_ భిషిచ్య చ, - + 

సహ కౌసల్యయా నిత్యం రంతు మిచ్చసి దుర్మతే. ౪౫ 

| భవ త్వధర్మో ధర్మో "వా సత్యం వా యది-వాఒన్సతం, | 

య తయా. సంశ్రుతం చుహ్యార తస్య నాస్తి.వ్యతిక్రమః. _- ౪౬. 
ew 

అవనీ జు 

ర నా. 

శెబ్యో రాజా, శ్య నకపోతీ యే" శ్యేనకపోతయో' ర్విరోధే- పప్పే, పక్తిజే "శ్యనాయ, స్వమాంసం 

కపోతమాంస పతినిధిత్వేన దదౌ, * ఇళ్చం కల పౌరాణిక్సి గాథా - ఇందాగ్నీ శ్యేనకపోతౌ భూత్వా 

శై భ్యౌాదార్యం పరీక్షితుం భక్షకభక్ష్యభావ మాపన్నా క్రై బ్యసమిప మాగతౌ, తత్ర కపోతో=.భయార్టీ 

శై బ్యాంక మావివేశ, తస్మై చ సోఒభయం దదౌ. తత శ్చ్యేనేన మద్భక్షణం దేవవిహితం త్యజే త్యు క్తే 

“నాహం త్యజేయం. అపితు తత్ప్రకినిధిమాంస మేవ దదామీ' త్యు క్తే (శైబ్యేన), తర్షి ర్తి త్వన్మాంస 

మేద: ప్రయచ్చ, నాన్య దిత్యుక్తే (శ్యేనేన), స్వమాంస మపి సర్వం (శైబ్యః) ద త్తవా నితి. అలర్జశ్చ 

రాజర్తి “ర్బాహ్మ జాయా౭ఒ౦ధాయ వరం (పతిశుత్య తేన" "రాజవక్షుమా స్వచక్షుః (పతినంధానేఒర్థితే- 

స్వచక్షుషే దత్వోత్తమాం గతిం జగామ. కించ సాగర స్పమ్ముదో, దేవై; (పార్టితో వేలానతిలంఘ 

నాయ, తత్తే భ్యః (పతిశుత్యాద్యాసి వేలాం- నాతివర్హతే. తస్మా త్త మపి .వూర్వశై బ్యాదివృత్తాంత 

మనున్మరళా; సమయం పతిజ్ఞాం, -అనృతం మిథ్యాభూతం, మా. కార్షీ 8. " ౪౪ 

వీవం న్యాయముక్త్యా తదనుమోదమానం ప్రత్యాహ (సత్వమితి = “ - ౪౫ 

న్యోసిద్ధాంత మాహ (భోవత్వితి.) మదుకో రామవివాసనవూర్వకో భరతాభిషేకః, ధర్మో వా 

అధర్మో వా భవతు, రామం ' పషృవాజయారణ్యమితాాది మదుక్తం వచనం, సత్యం .సమీచీనం వా, 

అనృతం అసమీచీనం వా భవతు, త్వయా యన్మ హ్యం సంశ్రుతం పథవూర్యకం దాస్వామీతి 

(పతిజ్ఞాతం,- తస్య వ్యతి [క్రమోజన్యథాభావో, నా వత యోజనా. ( Cr ve 
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4] ళ్లీ ఆలో జ్ 

.(కైకేయ్యాః స్వవరదాననిర్బంధః) 
అ ఆస శ జ ః ~ జే క ఎ ఈ 

- అహం హి"ప్ిష మదైర్ధవ పీత్యాబహు తవా(త:; వవ. 

పశ్యత, స్తే మరిష్యామ రామో'య ద్యభిషిళ్యత్తే: ౧౧ ౨ ౩ ౪౭ 
శే వాని 

భా 

ఏకాహామపి పశ్వేయం' 'ఊద్యహరి రామమాతీఠం | అ 

అంజలి౦ం ప్రతిగృష్టాంతిం ( ,శేయో నను మృతి ర్మమ. ౪౮ 
ఓ త గా mh ఫీ 

భరతేనాత్మనా చాహం శ్శ్పే తే మనుజాధిష, 

యథా నాన్వ్యేన తుష్యేయ మతే రామవివాసనాక్: *- * భక 

ఏతావ దుక్త్యా వచనం 'కెశేయా విర రామహ్క | 

పిలపంతం చ రాజానం'న (పతి వ్యాజహార ఇనా, - ం 

శు)త్యా తు రాజా కైకేయ్యా వృతం *పర మశోభోనం," 

రామస్య చ వనే వాస మైశ్వర్యం భరతస్య చః ౫ం 

నాభ్యభాషత కైకేయీం ముహూర్తం వ్యాకు లేంద్రియ:, 

ప్రైతకతా౭నిమిషో దేవీం (పియా మప్రియవాద్రినీం. 3 7 ౫౨ 

స్యతిక్రమే కిం కరిష్యసిత్య తాహ (అహ మితి,) ౪౮౬ 

కాసల్యాతో ప్యధికం భోగం తవ దాస్యా మీత్యత తత్పాాధాస్యం న సహ ఇత్యాహ (వీకాహ 
-మితి.) అంజలిం పతిగృహ్హంతీం, రాజమాకృత్వేన సర్వేషా మితి శేషః... “47-౫౦ 

(శుత్వేతి. ) వనవాసై శ్వర్యరూపం వృతం వర మితి సంబంధః, (ప్రైక్షకాఒసేమన ఇతి.) 
నిరంతర చింతావశ్శాత్ (కొధా ద్వా నిర్నిమేష్న వే పేక్షణం. 

“ * పరమశోభన మిత్యత అశోభన మితి ఛేదః. 
క 
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తొం హె వ జుసమాం వాచ మాకర్గ్థ్య హృదయా2 ప్రియాం, 

దుః;ఖశోకమయీం ఘోరాం రాజా న సుఖితోఒభవక్. ౫3. 

స దేవ్యా వ్యవసాయం చ ఘోరం చ శపథం కృతం, 

ధ్యాత్వా రామేతి నిశ్వస్య ఛిన్న స్తరు రివాఒపతత్. ౫౪ 

నష్టచిత్తో యథోన్మత్తో విపరితో యథాఒ౭ఒ౬తుర:, 

హృతతేజా యథా సర్వో బభూవ జగతీపతి:. ౫౫. 

దీనయా తు గిరా రాజా ఇతి హోవాచ ఆళకయీం, Ay. 

అనర్థి మిమ మర్థాభం కేన త్వ ముపదర్శితా. 

భూతోపహతచిత్తేవ (బువంకి మాంన లజ్జసే, ey 

శీలవ్యసన మేత త్తే నాఒభిజానా మ్యహం పురా. 
ఖాలాయా స్తకత్విదానీం కే లక్షయే ఏిపరీతవక్, | sey. 

(శామితి) దుఃఖకోకమయో మితి అనుచితభరతాభిషేకా ద్దుఃఖం, రామవివాసనా చ్చోకః, ౫౩ 

(స ఇతి) (శపథం కృత మితి) స్వేనేతి శేషః, (నిశ్వస్యేత్సి అశక్య(పతికారత్వా 
దితి భావః. ay 

(నష్టచిత్త ఇతి.) నష్టచిత్తః కలుషితహృదయః, ఉన్మ త్తః ఉన్మాదీ, విపరీతః 
సన్నిపాతాదినా విపరీతప్రకృతి!, ఆతుర: వ్యాధితః - “వ్యాధితో ఒపటు రాతురి ఇత్యమర;.. 
హృతతేజాః మం తాపహృతవీర్వ్యః. ౫౫. 

(దీనయేతి.) ౫ 

(అనర్థ మిత్యాది.) ఉపదర్శితా బోధితా, శీలవ్యసనం సడ్య్భృ త్తభంశం “వ్యసనం విపది 
[భంశ' ఇత్యమరః, నాభిజానామి, కింతు శీల మేవాఒభిజానామి. తత హేతు మాహ (బాలాయా 
ఇతి) ఇదానీం (పాఢతాయాం, తత్ శీలం, విపరీతవత్ విపరీతత్వవత్, భావ (పధానో నిర్దేశః. స్వార్థ 
వతీ ర్యా. ey 
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- (కై కేయాదూషణం) 
అ. 

జలే 

1 i 

కుతో'హ కే భయం జాతం యా త్వ మేవంవిధం వరం: 
రాష్ట్రే భరత మాసీనం వృణీషే రాఘవం వనే, ౫లాల్య 

విరమైతేన భావేన త్వమేతేనోీ =_నృ్ఫతేన వా. 

యది భర్తు: ప్రియం. కార్యం లోకస్య భరతస్య చ, ౫౯. 

నృశంసే పొపసంకల్పే తు(దే దుష్కృతకారిణి. 

కిన్ను దుఃఖ మళికం వా మయి రామే చ పశ్యసి, ౬౦౪. 

న కథంచి దృతే రామా దృరతో రాజ్య మావసేక్. 

రామా దపి హితం మన్యే ధర్మతో బలవ త్తరం, ౬౧౪. 

కథం |దత్యామి రామస్య' వనం గచ్చేతి భొషికే, 

ముఖవర్ణం వివర్ణంకితం యశైవేందు ముపప్లుతం, ౬౨4 

(కుత ఇతి.) కుతో నిమిత్తాత్. వీవంనిధ మిత్యసై్యవ వివరణం. (రాష్ట్ర ఇతి.) (వనే రాఘవ 

మితి) ఆసీన మిత్యనుషంగః. వతేన భావేన భరతాభిషెకరూపేణ, విరమ మా [పవ ర్తిష్టాః, అనృతేన 

అనృతపదవాచేన, వీతేన వా రామవివాసనరూపేణ భావేన వా, విరమేతి సంబంధః. ౫౯. 

(నృశంస ఇతి.) నృశంసే నిరయే. తత హేతుః (పాపసంకల్ప ఇతి.) రామవివాననరూప 

పాపసంకల్చే, త తాపి హేతుః (క్షుద ఇతి.) అలబ్బమతికే. తాపి హేతు (రుష్కృత కారిణీతి.) 

జన్మాంతరే పాపకారిణీత్యర్థః. దుఃఖం దుఃఖనిమి త్తం, అళీకం ఆపియం, “అళీకం త్వ పియే 

౭నృతి ఇత్యమరః, i eouy-౬0y 

(కథమితి ) వనం గచ్చేకి మయా భాషితే సతి. వివర్ణం విపరీతవర్షత్వ మాపాదితం; 

రామస్య ముఖవర్షం, ఉపథ్హుతం రా హుగపమివ, కథం |దక్ష్యామీతి సంబంధః. ౬౨4 

“ “4 అనృతేన పాపజినకేన 'ఇతి తత్త్యదీపికా. 
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తాం హి మే సుక తాం బుద్ధిం సుహృద్భి స్పహ నిశ్చితాం. 

కథం [దత్వా మ్యపావృత్తాం పరే రివ హతాం చమూం, . ౬౩౪ 

= కిం మాం వత్యుంతి రాజానో నానాదిగ్భ్య సమాగతాః. ' 

బాలో బతా౬య మైత్వొక శ్చిరం రాజ్య మకారయక్, ౬౪౪ 

+ యదా తు టఓహూవో వృద్ధా.గుణవంతో బహుశు)తా:. . 

పరి|పక్యుంగి కాకుక్స్థం వక్యామి కి మహం తదా, ఒ౫॥ 

శైకేయ్యా క్లిశ్యమానేన రామః పవాజికో మయా, 

యది సత్యం |బవీమ్యేత త్త దసత్యం భవిష్యతి, ౬౬4 

: కిం మాం వక్ష్యతి కౌసల్యా రాఘవే వన మాస్టితే. 

కిం చైనాం |ప్రతివక్యామి కృత్వా విపియ మీద్భశమ్, ౬౬౪ 

(తామికి) తాం బుద్దిస్ధాం, సుకృతాం మంత్రిభి స్పహ సుష్టు నిశ్చితాం, అథ సుహృద్భి 

స్సహ నిశ్చితాం, బుద్ది, అవావృత్తాం అధరో త్రరీకృతాం, కథం (దక్ష్యామి అను భవిష్యామి? ౬౩1 

(కిమితి.) బతేతి ఖేదే. ఐక్ష్వాకః రామః, రాజ్యమకారయత్ 8 మకరోత్? ఇతి మాం కిం 
వక్ష్యంతీతి సంంధః. యద్వా, బాలః అజ్ఞః దశరథః, ఘుణక్షతలిపిన్యాయేన దైవా చ్చిరం 
శాజ్యమకరో దితి మాం వక్ష్యంతి కిమితి, ౬ ౪౪ 

(యదేతి) యదా శ్వఃపాతః, వృద్దాః, కాకుత్స్థం (పక్ష్యంతి క్వ గతో రామః? కుతో 
నాఒభిషి క్ష? ఇతి (వక్ష్యంతి, తదాఒహం కిం వక్ష్యామి (ప్రత్యు త్తరం౪ eu 

కైకేయీ వర్షపదాననిమి త్రం (పవాజిత ఇత్యుచ్యతా మిత్య(తాహ (కై కేయ్యేతి, ) కైకేయ్యా క్లిశ్య 
మానేన వూర్వదత్తౌ వరా భరతాభిషేకరామవివాసనరూపేణ దాతవ్యా విత్యుక్తవత్యా కైకేయ్యా 
పేడ్యమానేన, మయా (షృవాజిత ఇత్యేత త్సత్యం యది (బవీమి, తదా తత్ రామ మభిషేక్ష్యామీతి 
వచనం, అసత్యం భవిష్యతి, తద్బాధా న సంభవతి వూర్వ్య[పవృ_తశ్రత్వాదితి భావః. ఓ౬౪ 

(కిమితి.) కిం మాం వక్ష్యతి? మత్ప్చుతేణతేకి నుపరాద్ధ మిత్యేవం వక్ష్యతీతి భావః, కిం 
వతినక్ష్యామి? న కిముపేత్యర్థ :. మరయ 
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(కై కేయీదూషణం) 

యదా యదా హ కౌసల్యా దాసీవచ్చ నఖీవ చ. 

భార్యావ దృగినీవచ్చ మాతృవ చ్చోపతిష్టతి, ఓలా 

సతతం ప్రియకామా మే |పియపుత్రా పియంవడా. 

న మయా సత్కృతా దేవీ సత్కారార్హా కృతే తవు అక 

ఇదానీం త త్తపతి మాల య న్మయా సుకృతం త్యయి. 

అపథ్యవ్యంజనో పేతం భుక్త మన్న మివాతురం, 80౪ 

విపకార 6 చ రామస్య సం ప్రయాణం వనస్య చ. 

సుమిత్రా (పేక్యు వై భీతా కథం మే విశ్వసిష్యతి, 26% 

(యదేత్యాది) శ్లోకద్వయ మేకాన్వయం. యదాయడా ఉసకిష్టతి త త్తదు చితకృత్యేనోపాస్తే, 

తదాతదా సత్కారార్హా, తవ కృతే, న సత్కృతా, తవ వ్మిపియం భవిష్యతితి సా న సత్కృతేత్యర్థః 

పరిచర్యాకాబే దాసీవ త్పరిచరతి, న మహిష్వీతం వురస్కరోతి. ద్యూత కీడాది సమయే సభీవ 

వ్యవహరతి. ధర్మా నుష్ధానసమయే, భార్యావత్ భార్యయా యథా వర్తితవ్యం తథా వర్తతే, నతు 

మహిషీత్వాభిమానేన జోషమాస్త ఇత్యర్థః. భార్యాంతరవివాహసమయే, భగినివక్ సోదరీవ, ఉప. 
లాలయకి. శరీరపోషణాదిదశాయాం మాతృవ ద్దితపరా తిష్టతీతి భావః. ౬౯౪. 

(ఇదానీమితి.) ఇదానీం త్వద్దొర్థన్యదర్శనకాలే, త్వయి విషయే, మయా యత్సుకృతం. 

సుస్టూపచరితం, తత్ అపథ్యవ్యంజనో పేతం దభ్యాద్యుపస్కృతమన్నం, ఆతురం వ్యాధితమివ 

మాం, తపతి తాపయతి, అంతర్భా విత ణ్యర్థోయం. త్వ య్యుపచారాకరణే సంప్రతి మమ తాప వీవ. 

న భవేత్, వతాదృశ వాల్లభ్యాభావాదితి భావః, 804 

(విపకారమితి.) విప్రకారం విపరీత పకారం, అభిషేకతిరస్కార మిత్యర్థః. వనస్యేతి 

కర్మణి షష్టీ. భీతా మత్పు(తస్య విపకారః కిముకేతి భీతా, మే మాం. ౭౧౪ 
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కృపణం బత వైదేహీ శోోష్యతి ద్వయ మపియం. 

మాం చ పంచత్వ మాపన్నం రామం చ వన మాశ్రితర్వి - తెరి 

| వెదేహే బత మే ప్రణాళా శోవంతీ త.పయిష్యతి. 

హీనా హిమవతః వార్చ్వే కిన్న రేణేవ కిన్నరీ, - 88౪ 

ల న హి రామ మహం దృష్ట్యా [పవనంకం మహావనే. 
చిరం జీవితు మాశంసే రుదంతీం చాపి మైథిలీం, ం, evu 

౮. సా నూనం విధవా రాజ్యం సపుత్రా కారయిష్యసి. 

నహి (ప్రవాజితే రామే దేవి జీవితు ముత్సహే, ౭౫4 

లర సతీం త్వా మహ మత్యంతం వ్యవస్యా మ్యసతీం సతీం, 
_ రూపిణీం విషసంయక్తాం పీత్వేవ మదిరాం నరః, e౬y 

_ అన్ఫతై రృహు మాం సాంత్రై స్పాంత్వయంకి స్మ భాషసే, _ 

గీతశ కేన సంరుధ్య లుబ్లో మృగమివా౭_వధీ:, eeu 

(కృపణమితి.) | శోష్యతీతి యత్, తత్ కృపణం కష్టం, బతేతి యోజనా, 2౨౪-244 

(సతీ మితి.) వూర్వం నతీత్వేన జ్ఞాతాం త్వా మిదానీ మనేన వ్యాపారేణ, అసతీం సతీం 

అసతీత్వేన స్థితాం, వ్యవస్యామిః కథ మివ - రూపిణీం దృష్టి(పియాం, విషసంయు క్రాం, మదిరాం 

మద్యవిశేషం, పీత్వా నరః పానానంతరం తా మసతీం దుష్టా మధ్యవస్యతి, తథా కార్యకాలే 
త్వా మసతి మధ్యవస్యా మీత్యర్థః, 8౬౪4 

(అనృతై రితి.) అన్ఫతై స్పాంత్ర్వై రిష్టవచనైః, మాం సాంత్యయంతీ సతీ భాషసే న్మ, 

అతః గీతశబ్దేన మృగవశీకరణ హేతుగానళబ్దేన, సంరుధ్య, మృగం, _లుబ్ధః 'వ్యాధ ఇవ, 
"మా మవధీః, కల 
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జో 

_ .(కెకేయిదూషణం) 

స్వా అనార్య ఇతి మా మార్యా: పుత్రవికాయికం ధ్రువం. 

ధిక్కరిష్యంతి రథ్యాసు సురావం బ్రాహ్మణం యథా, తిర 

అహో దుఃఖ మహో కృచ్చం యత్ర వాచః క్షమే తవ. 

దుఃఖ మేవంవిధం వొప్తం పురాకృత మివాశుభం, తాకా 

చిరం ఖలు మయా పాప పే త్వం వొపేనాఒభిరక్షీతా. . 

అజ్ఞానా దుపసంపన్నా రజ్జు రుద్బంధినీ యథా, ర ౮౦౪| 

రమమాణ స్త్వయా సార్ధం మృత్యుం క్వాం నా౭_భిలక యే: 

బాలో రహసి హస్తేన కృష్ణసర్ప మివా౭ఒస్పృశం,. - రాణ 

మయా హ్యాపితృకః పుత్ర స్ప మహాత్మా దురాత్మనా. 

తంతు మాం జీవలోకో= యం నూన మాకకోష్టు మర్గతి, ౮౨ 

బాలిశో బత కామాత్మా రాజా దశరథో భృశం. 

యః (స్త్రీకృతే ప్రియం పుత్రం వనం |ప్రస్థావయిష్యతి, ౮౭4 
oo 

లా 

(అనార్య ఇకి.) వుతవ్శికాయికం వుత్రమూల్వేన స్రీసుఖక్రేతారం, మాం- ఆర్యాః సంతః, 

అయ మనార్యః వుతవికయపాపక్క దితి ధిక్కరిష్యంతి. డ2వ౪| 

వీతొదృశ దుఃఖస్యా౭ననుభూతత్వా ద్విషాదాతిశయేన విన్మయతే (అహో ఇతి, ) కృచ్భ్రం 

కష్టం, 'స్యాత్కష్టం కృచ్భ్ర' మిత్యమరః. చీతాదృశ దుఃఖకృచ్చే) కదాచిదపి మయా న (పౌప్తే 

ఇత్యర్థః, కించ యస్మికా వరప్రదానవిషయే, తవ వాచః క్షమే, వీవంవిధం దుఃఖం, వురాకృతం 

అశుభమివ అశుభ ఫలమివ, పాప్తం, ౭౯ 

సౌఖ్యార్థం కృతం త్వద్రక్షణం స్వనాశాయ పరిణతమితి భిద్యతి (చిరమిత్యాదనా, ) doy 

| (రమమాణ ఇతి (| నాభిలక్షయే, కింత్వస్పృశమితి యోజనా. ' Tar ౮౧౪ 

లా 
3 

| (మయేతి.) ) అసితృకః సితృకృతరక్ష ణాదిరహిత ఇత్యర్థః, ఆసీదితి శేష తం తథావిధం 



878 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

దతైశ్చ బ్రహ్మచర్రైశ్చు గురుభి శ్చోపకర్శితః. 

భోగకాలే మహ తృృచ్చ్రం పున రేవ (పపత్స్యకతే, ౮ా౪ళి 

నాలం ద్వితీయం వచనం పుత్రో మాం (పతిభాషితుం. 

స వనం (పవుజేత్యుక్తో భాఢ మిత్యేవ వక్ష్యతి. ౮౫౪. 

యది తే రాఘవ: కుర్యా ద్యనం గచ్చేతి చోదితః, 

పృతికూలం ప్రియం మే న్యా న్నతు వత్స: కరిష్యతి, ౮౬ 

శుద్ధథావో హి భావం మేనతు జ్ఞాస్యతి రాఘవః, 

స వనం (ప్రవజేత్యుక బాఢమి త్యేవ వక్యుతి, లా౭ిళ. 

మాం, ఇకోష్టుం ఆకోశం కర్తుం, అ(కోశ పకారమాహ  (బాలిశ ఇతి) బాలిశః మూర్గః 

“'మూర్ధవై ధేయబాలిశా” ఇత్యమరః లాఎిఇ-లాతి॥. 

((వతై రితి.) [వతై ః కాండ వతైః, (జహ్మచరై రః మధుమాంసాదివర్డ నాది (బహ్మచారిధర్న్మై:.. 

గురుభిః గురుకృతశిక్షాదిభిః, భోగకాలే గార్లస్థ్యావస్థాయాం. ౮౪౪. 

(నాలమితి.) సః వృతః, వనం (ప్మవజే త్యుక్తస్పకా, ద్వితీయం వచనం పరిహారవచనం, 

మాం (పతిభాషితుం, నాలం, కింతు బాఢమిత్యేవ వక్ష్యతి, బాఢమి త్యంగీకారో క్తిః. ౮౫౪ 

(యదీతి.) మే మయా, వనం గచ్చేతి చోదితో రామః, (పతికూలం వనం (పత్యగమనం, యది. 

కుర్యా త్రదా మే (పియం స్యాత్, వత్సస్తు త న్నకరిష్యతి. ౮౬౪. 

(శుద్ధభావ ఇతి.) శుద్దభావః శుద్ధహృదయః, మే భావు హృదయం, న జ్ఞాస్యతి, మాం. 

శుద్ధభయా జ్ఞాతస్సకా మమ వచనహృదయం న జ్ఞాస్యతీతి భావః. అతః బాఢమిత్యేవ వక్ష్యతీతి 

సంబంధః. Jet. 
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(కెకేయిదూషణం) 

గాఘవే హి వనం వొత్తు సర్వలోకస్య ధిక్కుతం. 

మృత్యు రక్షమణీయం మాం నయిష్యతి యమక్షయం, లాలా] 

మృతే మయి గతే రామే వనం మనుజపుంగవే. 

ఇష్ట మమ జనే శేషే కిం పాపం ప్రతిపత్స్యసే, లా౯ా 

కౌసల్యాం మాం చ రామం చ పు[తౌ చ యది హాస్యతి. 

దుఃఖా న్యసహతీ దేవీ మా మేవాఒనుమరిష్యతి, ౯ 

కౌసల్యాం చ సుమిత్రాం చ మాం చ పుత్రై స్ర్రిభి స్సహ. 

ప్రకివ్య నరకే సా త్వం కైకేయి సుఖికా భవ, రాణ 

మయా రామేణ చ త్యక్తం శాశ్వతం సత్కృతం గుణైః. 

ఇవ్వాకుకుల మక్షోభ్య మాకులం పొలయిష్య సి. కవిం 

(ప్రియం చే దృరతస్యైత [దామపవాజనం భవేళ్. 

మాస్మ మే భరత: కార్టిక్ (పేతకృత్యం గతాయష:, ణా 

(రాఘవ ఇతి.) సర్వలోకస్య సర్వజనస్య, 'లోకస్తు భువనే జని ఇత్యమరః. ధిక్కృతం 

ఛిక్కరణం, అక్షమణీయం క్షంతు మశక్యం, కింతు మృత్యు రాం, యమక్షయం యమగృహం, 

నయిష్యతి, vou 

(మృత ఇతి.) శేషే కోసల్యాదౌ, కిం పాసంక మన్యాయం, (పతిపత్స్య సే చింతయిష్యసి? ౮౯౪ 

(కౌసల్యా మితి.) వుత్రా లక్ష్మ ణశ(తుఘ్నౌ, దేవీ సుమిత్రా. ౯0౪1 

(కౌసల్యా మితి.) అత నరకశ బైన దుఃఖం లక్ష్యతే. = ౯౧ 

ఇ(మయేతి.) ఆకులం క్రుభితం, పాలయిష్యసి. | కాం 



380 (న్హీమ[వ్రామాయణే, గోవింద రాజీయవిశిష్టే 

హంతౌ౭.నార్యే మమా౬మి(్రే సకామా భవ కైకయి, ౯ 

మృతే మయి గతే రామే వనం పురుషపుంగ వే, 
| సేదానీం విధవా రాజ్యం సపుత్రా కారయిష్యుసి. _- = ౯౫. 

. త్వం రాజపుత్రివాదేన న్యవసో మమ వేశ్మని, ౯ 

అకీర్తి శ్చాతులా లోకే ధ్రువః పరిభవశ్చ మే. .__.. 

3 సర్వభూతేషు చా౭_వజ్జ్ఞా యథా పొపకృత స్తథా, కొ౬౪.. 

కథం రథై ర్విభుర్యాళ్వా గజాశెఇశ్చ ముహుర్షుహు:. 

పద్భ్యాం రామో మహారణ్యే వత్కో మే విచరిష్యతి, ౯౭౪. 

యస్య_-త్వాహారసమయే సూదా: కుండలధారిణ:. 
అహంపూరాష్ణః పచంతి స్మ ప్రశ స్తం పానభోజనం కూ. 

స కథన్ను కషాయాలి తిక్తాని కటుకాని చ. 

భకుయజా వన్య మాహారం సుతో మే వ ర్రయిష్యతి, ౯౯. 

(త్వ) మిత్యాద్యర్గ తయ మేకాన్వయం. అకీర్త్యాదిత్రయరూపా త్వం, రాజవు తీవాదేన 

రాజవు(కతీతి వ్యపదేశేన, మము వేశ్మని న్యవసః, పరిభవః మహాజనసమక్షం ధిక్కారః, అవజ్ఞా 

క్షు దత్వేన . పతిప తిః. కొ౬ం- ౯2౪, 

(యస్యేతి.) సూదాః పాచకాః, అహంవూర్వాః అహమహమికావంతః, (పశస్తం - “ఆయు 
స్పత్వబలారోగ్య సుఖపీతివివర్ధనాః;, స్యా స్ప్నిగ్ధాః స్థిరా హృద్యా ఆహారా స్పాత్విక పియా” 

ఇత్యు క్ర పకారేణ (శేష్టం. (స ఇతి.) కషాయాది (తయరూపం వన్య మాహారం భక్షయ౯, కథం. 

వ “ర్హయిష్యతి కేనపకారేణ జీవిష్యతి? ery: 



అయో థ్యాకాళ్ణే-ద్వాదశస్నర్ల; 681 

( కై కేయీదూషణం) 

మహార్హ వ(స్త్రసంవీతో భూత్వో చిరసుఖోషిత:, 

కాషాయపరిధానస్తు కథం భూమౌ నివత్స్యతి, ల. ౨౦౦౪ 

కస్వైత ద్రారుణం వాక్య మేవంవిధ మచింతితం. 

రామన్యాఒర ణ్యగ మనం భర తస్యా౭_భిషేచనం, ౧౦౧౪ 

ధిగస్తు యోషితో నామ శఠా స్ప్వార్ధపరా స్సదా. 

న బ్రవీమి స్త్రియ స్పర్వా భ రతమ్యైవ మాతరం, cozy. 

అనర్ధ్థభా వేఒర్ధపరే నృశంసే మమానుతాపాయ నివిష్టభావే, 
కి మప్రియం పశ్యసి మన్నిమిత్తం హితానుకారి జ్యథవాపి రామే. ౧౦౩౪ 

పరిత్యజేయు; పితరో హి పుత్రా భార్యాః పతీం శ్చాపి కృతానుకాగా:, 

కృత్న్నం హి సర్వం కుపితం జగ త్స్యా దృష్ట్వైవ రామం వ్యసనే సిమగ్న మ్. 

(మహార్హేతి.) మహార్తేణ అతిక్లాఘ్యేన, వస్రైణ, సంవీతః సంవృతః, చిరసుఖోషితః 

చిరకాలం సుఖాస్తరణోషితః, కాషాయపరిధానః - కషాయేణ రక్తం కాషాయం, కాషాయం 

పరిధానం వస్త్రం యస్య స తథోక్తః, ౧౧౦౪ 

(కస్యేతి.) '“రామస్యోఒరణ్యగమనం భరతస్యాఒభిపషేచన' మిత్యేవంవిధ మేతద్యాక్యం, 

కస్య కేనోపదిష్ట మిత్యర్థః, యద్వా, కస్య సహ్య మితి శేషః. . ౧౦౧౪. 

(థిగితి.) శఠాః గూఢవి[పియకారిణ్యః. కౌనల్యాదిషు తద సంభవాదాహ (న (బవిమీతి.)౧౦౨౪. 

(అనర్థభావ ఇతి.) మన్నిమి త్తం మత్కారణకం, రామే రామనిమి'త్తకం వా. ౧౧౦౩౪ 

(పరిత్యజేయు రితి.) కృత్స్నం జగత్, గచ్భతితి వ్యుత్పత్తా జగచ్చబ్దేన జీవవర్గ ఉచ్యతే. 
సర్వశబ్దేన స్థావరజాత ముచ్యతే. కుపితం, త్వాం (ప్రతీతి శేషః. ౦౪౪ 

[86 ] 
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అహం పునర్రైవకుదవూరరూప మలంకృతం తం సుత మావజంతం, 

నందామి పశ్యన్నపి దర్శనేన భవామి దృష్ట చ పున ర్యువేవ. ౧౦౫౪ 

వినాపి సూ ర్యేణ భ వేక్ (పవృ కత్తి రవర్షతా వజధ రేణ వాపి, 

రామం తు గచ్చంత మిత స్సమీక్యు జీవే న్నకశ్చిత్తితి చేతనా వే). ఎం౦౬౪ 

వినాశకామా మహితా మమిత్రా మావాసయం మృత్యు మివాత్మన స్త్వాం, 

చిరం బతాంకేన ధృతాసి సర్పీ మహావిషా తేన హతోస్మి 'మోహాక్. ౧oeu 

మయా చ రామేణ చ లక్షుణేన ప్రశాస్తు హీనో భరత స్త్వయా సహ, 

పురం చ రాష్ట్రం చ నిహత్య బాంధవాకా మమాహి=_తానాం చ భవాభి హర్టిణీ, 

(అహమితి.) అహం వునః అహం తు, మత్స్వభావో లౌకికేభ్యో భిన్నః, దేవకుమారరూపం 

.నిసర్ణసుందరం, అలంకృతం అలంకారై రతిశయితశోభం, చం దకాంతానన మిత్యస్య హృది 

విపరివర్రమానత్యా త్త మిత్యుక్తం, సుతం సౌందర్యాద్యభావేసి సుతత్వ(పయు క్త (పేమాస్పదం, 

ఆవజంతం మత్తమాతంగగామిన మిత్యుక్తరీత్యా గమనకాలికసం భమవిశేషశాలినం, దర్శనేన 

మానసజ్ఞానేన, పశ్యన్నపి నందామి, దృష్ట్వా వున స్పాక్షాత్యృత్య తు, యువేన భవామి యువవ 

ద్ధృుష్టవుష్టాంగో భవామి. ౧౦౫౪ 

(వినేతి) (పవృ తిః సంచారః, చేతనా బుద్ధిః. వ|జధర పక్షే (పవృ త్తిశబేన జీవనవిషయ 

1పవృంర్తి రుచ్యతే. ౧౦౬౪ 

(వినాశకామా మితి.) ఆవాసయం, గృహ ఇతి శేషః. సర్పీ సర్పజాతిః, జాతిలక్షణో జీష్. 

త్వం మోహా దంకేన ధృతాఒసి, తేనాంకధారణేన, ౧౦౬౪ 

(మయేతి.) సలక్ష్మణిన రామేణ మయా చ హీనో భరత ప్రయా సహ వురం రాష్ట్రం 

బాంధవాంశ్చ నిహత్య, (పశాస్తు వురాదిహననరూపం |పశాసనం కరోతు, మమా౭ఒహితానాం 

శత్రూణాం చాభిహర్షిణి భవేతి సంబంధః. ౧౧౯౮౦ 
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(కై కేయాదూషణం) 

నృశంసవృత్తే వ్యసన ప్రహారిణి ప్రసహ్య వాక్యం య దిహాద్య భాషసే, 

న నామ తే కేన ముఖా త్పతంత్యధో విశీర్యమాణా దశనా స్పహస్రధా, ౧౦౯౪ 

న కించి దాహాఒహిత మప్రియం వచో న వేత్తి రామ: పరుషాణి భాషితుం, 

కథన్ను రామే హ్యూభిరామవాదిని బ్రవీషి దోషాజా గుణనిత్యసమ్మతే. _ ౧౧౦౪ 

(ప్రతామ్య వా ప్రజ్వల వా (ప్రణశ్య వా సహస్రశో వా స్పుటితా మహీం వజ, 

న తే కరిష్యామి వచ స్పుదారుణం మమాఒహితం కేకయరాజపాంసని. ౧౧04 

కుదోపమాం నిత్యమసత్రియంవటాం |పదుష్టభావాం స్వకులోవఘాతినీ౦, 

న జీవితుం త్వాం విషహేఒమనోరమాం దిధకమాణాం హృదయం సబంధనం. 

(నృశంసవృత్త ఇతి.) నృశంసవృ త్తే కూరవ్యాపారే, వ్యసన ప్రహారిణి క్షతే|పహారన్యాయేన 

విపది (పహరణశీలే, రామవిరహాసహకం విపత్, తత (పహారః వునః వున శ్చోదనం. త్వం, ఇహ 

దేశే, అద్య అస్మి౯ కాలే, (పపసహ్య పతిస్వాతం|త్ర్యం తిర స్కృత్య, య ద్వాక్యం భాషసే, తత, 

జే ముఖా ద్దశనా స్పహసధా విశీర్ణా స్పంతః కేన నామ హేతునా న పతంతీతి సంబంధః. ౧౦౯౪ 

(న కించిదితి.) రామః, అహితం అప్రియం చ, కించి ద్వచో నాహ, పరుషాణి భాషికుం నవే త్తి, 

జ్ఞానవూర్వకత్వాత్ భాషణస్య కుత స్తత్స్రస క్రిరితి భావః. న కేవలం పరుషావేదనం, 'పత్యుతాభి 

రామవాదిని సర్య(పియభాషిణి, గుణై ర్నిత్యం సందమతే రామే, కథం ను, దోషా౯ _ష్మవాజన 

హేతూకా, (బవీషి? ౧౧౦౪ 

((ప్రతామ్యేతి.) (పతామ్య గ్లానిం భజ, తామ్యతే ర్లో జ్మృధ్యమవురుపషైకవచనం. (ప్రజ్వల 

కుపితా భవ, (పణశ్య నష్టా భవ, సహ్మసశః స్ఫుటితా భవతీ మహీం వజ వా భృగోః 

పత వేత్యర్థః. కేకయరాజానాం పొంసని దూషణి. ౧౧౧౪ 

(క్షురోపమా మితి.) క్షురోపమాం తద్వత్ఫూూరాం, అసత్ప్రిియంవదాం మిథార్షపియవాదినీం, 

(పదుష్టభావాం (పకర్షేణ దుష్టహృదయాం, అమనోరమా మితి పదచ్చేదః సబంధనం సమూలం, 

(పాజరూపమూలసహితం, *పాణబంధకం హి సోమ్య మని ఇతి శుతేః, సదింధన మితి పాళే - 
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న జీవితం మేస్తి పున: కుత స్పుఖం వినాత్మజే నాత్మవత: కుతో రతిః, 
మమా=హితం దేవి న కర్తు మర్లసి సృశామి. వొదావపి తే ప్రసీద మే. ౧౧౩౪ 

స భూమిపాలో విలప న్న నాథవత్ స్త్రియా గృహీతో హృదయేతిమాత్రయా, 
సపాత దేవ్యా శ్పరణొ పనారితా వుభౌ వసంస్పృశ్య యథాతుర స్రథా, ౧౧౪౪ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ద్వాదశ స్సర్గః. 

హృదయమేవ సదింధనం, దిధక్షమాణాం దగ్గు మిచ్చంళిం, త్వాం, జీవితుం జీవయితుం, 

న విషహే నోత్సహే. ౧౧౨౪ 

(నేతి) రతిః, త్వద్విషయేతి శేషః. యదేన నుత.ఆహ (మమాహితమితి..) ఆత్మవతః జీవత 

"ఇత్యర్థః. ory 

(స ఇతి) అతిమ్మాతయా అమర్యాదయా (స్త్రియా, హృదయే గృహేతః తదధీనహృదయ 

ఇత్యర్థః. భూమిపాలోసి తాం నిగృహీతు మసమర్ధ ఇత్యర్థః. ఆనాథవ ద్విలపకా “త్వాం 

.జీవయితుం నోత్సహే” “తే పాదౌ స్పృశామి” “పసీదే త్యనవస్టితవచనాని భాషమాణః, (పసారితా 

విత్యనేనాఒనాదర ఉక్తః. అసంస్పృశ్యే త్యనేన పిస్పృక్షాయామేవ మూర్చా జాతేత గమ్యతే.౧౧౪4 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అ యోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే 

ద్వాదశ స్సర్గః. 
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అథ తుయోదశ స్సర్గః 

—4ఫ క బా హొ 

అతద ర్లం మహారాజం శయాన మతథోచితం, 

యయాతి మివ పుజ్యాంతే దేవలోకా త్పరిచ్యుతం. + ౧ 

అనర్థ రూపా సిద్ధార్థా హ్యఖీతా భయదర్శినీ, 

పున రాకారయామాస తమేవ వర మంగనా. | యి 

త్వం కళ్టసే మహారాజ సత్యవాదీ దృఢవత:, 

మమ చేమం వరం కన్మా ద్విథార యితు. మిచ్చసి, | 3 

వివ ముక్తస్తు కైకేయ్యా రాజా దశరథ స్తదా, - 

ప్రత్యువాచ తతః క్రుద్దో ముహూర్తం విహ్వల న్నివ. ఇ 

అథ త్రయోదశ స్పర్గః 

అదా 

న తే కరిష్యామి వచ ఇత్యుక్తాపి ధర్మపాశబద్ధతయా పశ్చాత్తప్తః వున స్తాం సాంత్వయతి 

1తయోదశే. (అతదర్ద మిత్యాది) శ్లొకద్వయ మేకాన్వయం,. అతదర్హం తాదృశదుఃఖానర్హం, 

అతథోచితం అధశ్నయనానుచితం, అనర్థరూపా పాపరూపా, అసిద్ధార్థా అనిస్పన్న(ప్రయోజనా, 

అభీతా తోకాపవాదభీతి రహితా, భయదర్శినీ, దశరథస్వేతి శేషః, యద్వా, - ఇభయుదర్శిని 

-దశరథస్య భయ మపశ్యంతీత్యర్థః. త మేవ వరం వపూర్యదశ్ర మేవ వర ముద్దిశ్య,  మహారాజం, 

-ఆకారయామాస సంబోధయామాసన, యద్వా, దాత వ్యత్వేన (గాహయామా సేత్యర్థః. వస్తుత 'సేేక 

-.వచనస్వారస్యాత్ వరం (శ్రేష్టం దశరథం, స్వాభిమతకథ నాయాహ్వయామాసేత్యర్థః, వి 

(ళ్వమితి.) విధారయికుం బుణత్వేన ధారయితుం, చ్యావయితుం వ్యా విశేపేణ ధారయితు 

_మాదాతు మితి వార్గః. | | శి 

(విహ్వలకా) మూర్భకః. | JX 
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మృతే మయి గతే రామే వనం మనుజపుంగవే, 

హంతా౭_నార్యే మమా౭ఒమి(తే స కామా సుఖిసీ భవ. 

స్వర్లేపి ఖలు రామస్య కుశలం దైవత్రై రహం, 

[వత్యాదేశా దభిహితం ధారయిషే కథం బత, 

కైకేయ్యా: ప్రియకామేన రామః (ప్రవాజికో మయా, 

యది సత్వం |బవీమ్యేత “క్ర దసత్యం భవిష్యతి. 

అపు[తేజ మయా పుత్ర: శ మేణ మహతా మహాకా, 

రామో లబ్బొ మహాబాహు సృ కథం త్యజ్యతే మయా. 

శూరశ్చ కృతవిద్యశ్చ జితకోధ: తమావర:, 

కథం కమలపుతాకో మయా రామో వివాస్వతే. 

కథ మిందీవర శ్యామం దీర్భణాహుం మహాబలం, 

అభిరామ మహం రామం _పేషయిస్యామి దండకాకా. 

(స్వర్గ ఇతి.) రామస్య కుశలం పతి, దైవతైః, (ప్రత్యాదేశా దభిహితం ధిక్కారవూర్వ 

మభిహితం, వాక్యం, కథం ధారయిష్యే సహిషే్య? మూఢ, '(స్రీహేతోః కథం గుణవత్పు[తం 

త్య క్రవానసి త్యభిహితం (శుత్వా కథ మాత్మానం దారయిషే? తథా చ రామసవాసనే ఇహ 

పరత చ మమ సౌఖ్యం నాస్తేత్యర్థః. డు. 

నను సత్య పతిజ్ఞ త్వ నిర్వాహార్థం రామః (సవాజిత ఇతి వక్తవ్య మిత్య తాహ (కైకేయ్యా 

ఇతి,) మయేత్యనంతర మితికరణం | దష్టవం. త దసత్యం భవిష్యతి “శ్వ స్వాహ మభిషేక్ష్యామి 

యౌవరాజ్యే పరంతషపే” తి రామోద్దేశేనో క్రం వాక్య మసత్యం భ విష్యతీత్యర్థ ః. 

అపరిత్యాగే హిత్యంతరాణి దర్శయతి (అవు|త్రేణే త్యాది.) 

= 

లాా=ది0 



అయోధ్యా కాళ్లే-తయోదశ స్సర్గ: 

| కై కేయిీదూషణం ) . 

సుఖానా ముచికస్యైవ దుఃఖై రనుచితస్య చ, 

దుఃఖం నామాఒనుపశ్యేయం కథం రామస్య ధీమతః 

యది దుఃఖ మకృత్వాఒద్య మమ సంక్రమణం భవేజ్, 

అదు;ఖా ర్లస్య రామస్య తత స్ఫుఖ మవాప్ను యాం. 

నృశంసే పాపసంకల్పే రామం సత్యపరాక్రమం, 

కిం ఏప్రియేణ కైకేయి ప్రియం యోజయసే మమ. 

అకీర్రి రతులా లోకే ధ్రువ: పరిభవశ్చ మే, 

తథా ఏలపత స్తస్య పరిభమిత చెతస:. 

అస్త మభ్యగమ త్పూర్యో రజనీ చాభ్యవ ర్తత, 

(సుఖానామితి.) దుఃఖై రితి షష్ట్యర్థై తృతీయా. 

687 

ఉం 

ovu 

అటి 

(యదీతి.) అదుఃభార్హ స్య రామస్య, దుఃఖ మకృత్వా మమ సంక్రమణం [యది గ్థిభవేత్, 

-తతః తదా సుఖ మవావ్నుయాం. సంక్రమణం తృణజలూకాన్యాయేన దేహా ద్దేహాంశరపాప్తి:, 

-సంచత్వ మితి యావత్, ౧౨ 

(నృశంస ఇతి.) మమ (పియం రామం, విపియేణ అనభిమతదండకారణ్యగమనేన, కిం 

కిమర్థం, యోజయ సే? 

(అకీ ర్రి) రిత్యర్థం. భవిష్యతీతి శేషః. 

(తఖేతి.) తస్య విలపతః, తస్మ్నిక్షా విలపతి సతీత్యర్థః. 

౧3 

CY 
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*సా౭=తియామా తథా ర్రస్య చందమండలమండితా. 

రాజ్ఞో విలపమానస్య న వ్యభఖా సత శర్వరీ, ౧౫4౪. 

తథైవోష్టం వినిశ్వస్య వృద్ధో దశరథో నృపః. 
విలలాపొ ర్రవ ద్దుఃఖం గగనొసక్తలోచన:, ౧౬౪. 

న ప్రభాతం త్వయేచ్చామి నిశే నక్షత్రభూషఖే, 

క్రియతాం మే దయా భే మయాఒయం ర చితోంజలి:, ౧౭౪. 

ఆథవా గమ్యతాం శీఘ్రం నాహ మిచ్చామీ నిర్హృణాం. 

నృశంనాం కైకయీం (దమ్టం యత్కృృతే వ్యసనం మహక్, ౧౮౪ 

ఏవ ముక్త్వా తతో రాజా కైకేయీం సంయతోంజలిః. 

[పనాదయామాస పునః కైకేయీం చేద మబఏక్, ౧౯౪. 

(సాఒ(తియామేతి ) ఆ తియామా యామ్మతయవ త్యం విహోయాతిదీర్ప త్యర్థః. ౧౫౪|- 

(తథేతి.) ఆర్తవత్ మహారోగాదినా పీడిత ఇవ, దుఃఖం విలలాప శృణ్యతాం యథా దుఃఖం 

భవతి తథా విలలాపేత్యర్థః. ౧౬౪. 

(నేతి.) (పభాతం (పభాతత్వం, భావే నిష్టా, అత |పకరణి భర్హన పసాదనాభ్యాం 

వునఃవునః |కియమాణాభ్యాం ధర్మ మపి త్యక్తుం న శక్నోమి, న వు[త మపీతి గమ్యలతే. oeu- 

(ఆభవేతి,) నిర్చృణాం నిర్దయాం, (పత్యుత నృశంసాం (కూరాం. ౧౮౪-౧౯౮ 

ఆ సా తియామా రజనీ, విలపతస్తస్య రాజ్ఞః, న వ్యభాసత న (పాకాశత, విలాపేనైన 

_ ర్యాత్రికాలో వ్యతీత ఇత్యర్థః. అథ సా శర్వరీ, వ్యభాసత విభాతా చేత్యావర్త్యయోజనాః, ఇతి తత్త్వ, 
దీపికా. 
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(కై కేయీదూషణం) 

నాధువృత్తస్య దీనస్య త్యధతన్య గతాయష:. 

'ప్రనాద: [క్రియతాం దేవి భచే రాజ్ఞో విశేషతః, గ ౨౦౪. 

శూన్యేన ఖలు సుశ్ఫోణి మయేదం సముదాహృతం. 

కురు సాధు ప్రనాదం మే బాలే సహృదయా హ్యసి, ౨౧౮౪ 

(పసీద దేవి రామో మే త్వద్దత్తం రాజ్య మవ్యయం. 

లభతా మసితావా౧గే యశః పర మవాస్ను హి, ౨.94 

మమ రామస్య లోకస్య గురూణాం భరతస్య చ. 

ప్రియ మేత ద్గురుశ్రోజి కురు చారుముఖేకుటే, ౨౩౪ 

విశుద్దభావస్య సుదుష్ట భావా తా(మేక.ణస్యా౭ శుకలస్య రాజ్ఞః, 

(శుత్వా విచిత్రం కరుణం విలాపం భర్తు ర్నృృశంసా న చకార వాక్యం. 

తత సృ రాజా పున రేవ మూర్చిత: * పియా మదుష్టాం (పతికూలభాషిణీ౦, 

సమాక్యు పుత్రస్య వివాసనం ప్రతి తౌ విసంజ్ఞో నిపపాత దుఃఖితః. ౨౫౪ 

( సాధువృత్త స్యేతి.) త్యద్గతస్య త్వదేకశ రణ స్యేత్యర్థః, గతాయుషః అల్పావశేష 

మతీతాయుష ఇత్యర్థః. ౨౦౪. 

(శూన్య ఇతి ) శూన్యే నిర్ణన్నపదేశే, ఇదం రామాభిషేచసం, న సముదాహృతం ఖలు కింతు. 

సర్వజనసన్నిధా సముదాహృత మిత్యర్థ ః, యద్వా, శూన్యేన దీనేన, మయేత్యర్థః, ౨౧4-౨౩౪ 

(విశుద్ధ భావ స్యేతి.) తామేక్షణస్య, దుఃఖాతిశయేనేతి శేషః, అశుకలస్య అ శువూర్ణ స్య. 

కలి; కామదేనుః, విచితం (పసాదభర్తృనసహితత్వాత్. Yuu 

* త్ర దా(తేః (పాక్ నిత్యం (పియార్కి అదుష్టాం సతివతాం, తక్కాలే ద్రైవాత్ (పతికూలు 

ఖోషిణీం. ఇతి తత్త్యదీపికొ, 

[87] 



490 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవి శిష్ట 

ఇతీవ రాజ్ఞో వ్యథితస్య సొ నిశా జగామ ఘోరం శ్వసతో మనస్వినః, 

విబోధ్యమానః (పతిబోధనం తదా నివారయామాస స రాజసత్తమ:. ౨౬౪ 

ఇతి | శ్రీమ్మదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, తయోదశ స్సర్గః 

అథ చతుర్దశ స్సర్గః 

పుత్రశోకాద్దితం పాపా విసంజం పతితం భువి, 

వివేష్టమాన ముద్వీక్ష్యు సైక్యాక మిద మబువీక్. ౧ 

పావం కృత్రైవ కిమిదం మమ సంశుత్య సంశవం, 

శేషే ఊతితలే సన్న స్థృత్యాం ఫ్రాతుం త్వ మర్హసి. ౨ 

(ఇతీతి) |పతిబోధనం శంఖపటహవీణాదికం (పతిబోదనసాదనం, యద్వా, వైతాళికై : 

(కయమాణం (పతిబోధనం. teu 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యా నే, 

(తయోదశ స్సర్గః, 

న —— జా 
= ము 

అథ చతుర్షశ స్సర్గః 

అథ రామవివాసననిర్ధారణం దర్శయతి చతుర్షశే (వుతేళ్యాదిం ౧ 

(పాప మితి.) సం శవం దాస్యామీతి (పతిజ్ఞాం, సంశ్రుత్య కృత్వేత్యర్థ:, పాకం పచతీతివ 

న్నిర్దేశః. పాపం (పతిజ్ఞాతాఒకరణరూపం పాపం, కృతై (వ, క్షితితలే, సన్నః అవసన్నస్పక్షా, 

శేషే. కిమిదం ౪ స్థిత్యాం మర్యాదాయాం సత్యపరిపాలనరూపాయాం - “మర్యాదా ధారణా స్థితి 

రిత్యమరః, స్థాతు మర్హసి. వ 
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(శ్రీరామవివా సననిర్ధారణం) 

ఆహు స్నత్యం హి పరమం ధర్మం ధర్మవిదో జనాః, 

సత్య మా్రిత్య హి మయా త్వం చ ధర్మం (ప్రచోదిత:. 3 

సంశుత్య శ్రైబ్య శ్యేనాయ స్వాం తనుం జగతీపతి:, 

పదాయ పతిజే రాజకా జగామ గతి ముత్తమాం. ళా 

తథా హ్యూలర్క స్తేజస్వీ [బాహ్మజే వేదపారగే, 

యాచమానే స్వకే నేే ఉద్భృుత్యాఒవిమనా దదౌ. x 

సరితాం తు పతి స్వ్యల్పాం మర్యాదాం సత్య మనితః, 

సత్యానురోధా త్సమయే స్వాం వేలాం నా౭_తివ ర్రతే. ౬. 

సత్య మేకపదం బ్రహ్మ సత్యే ధర్మ: (పతిషిత:, 

సత్య మేవాకుయా వేదా స్పత్యేనైవాష్యతే పరం. ౬ 

ఇద మేవ యుక్త మితి దర్శయతి (ఆహు రిత్యాదినా) సత్యరూపం ధర్మ మ్మాశిత్య హి మయా 

(పచోదితః. 3 

(పాణసంకబే కథం సత్యం పాలనీయ? మిత్యక్రాహ (సం శుత్యేత్యాదినా.) oy 

(తథేతి) యాచమానే (బాహ్మణే, అవిమనాః స్నుపసన్నమనా సక, న్నేతే దదౌ. తస్మా 

ఇతి శేషః, ౫. 

(సరితామితి.) సరితాం పతిః సముదః, మర్యాదాం సత్య మన్వితః వేలాం నాతివర్హత ఇతి 

మర్యాదారూపం, సత్యం పాఫప్రన్సజా, సత్యానురోధాత్ స్వకృతసత్వానువర్తనాత్, సమయే 

సంకల్పితకాలే, స్వాం వేలాం స్వల్పా మపి నాతివర్తత ఇతి సంబంధః, గ 

(సత్యమితి.) సత్య మేన వీకపదం (బహ్మ, వీకం ముఖ్యం - “వీకే ముఖ్యాన్యకేవలా" 

ఇత్యమరః. పద్యత ఇతి పదం, పరమ్మప్రాష్యం |బహ్మే త్యర్థః. యద్వా, ఏకం పదం [పణవరూపం 



అ. ఠా హం (శ్రిమదామాయజణ్, గోవిందరాజీయపశిష్టే 

సత్యం సమనువర్తస్య యది ధర్మ ధృతా మతిః, 

సఫల స్స వరో మే2స్తు వరదో హ్యసి సత్తమ. oe లా 
తీ 

ధర్మ స్యేహాభికామార్థం మమ చైవాఖిచోదనాత్, ' ' 

పృవాజయ సుతం రామం తిః ఖలు క్వాం |బపీ మ్యహం. ' అ 

సమయం చ మమా ద్యేమం యది త్వం న కరిష్యసి, 
ఆగత స్తే పరిత్యక్తా పరిత్యక్యామి జీవితం. ౧౦ 

ఏవం (పచోదితో రాజా కైకేయ్యా నిర్విశంకయా, 

నాశక త్వాశ మున్మోక్తుం జలి రిందకృతం యథా. ౧౧ 

వాచకం యస్య త తథా. “ఓమి త్యేకాక్షరం (బహ్మే” తి స్మృతేః. సత్యే దర్శః (పతిష్టితః 

సత్య మేవ ధర్మస్య పరాకాష్టైత్యర్థః. అక్షయా వేదాశ్చ సత్యమేవ (పాధాన్యేన (పతిపాదయంతీ 

త్యర్థః. పరం (పయోజనం సత్యేనై వాఒ౬ప్యతే. డ్రి 

(సత్యమితి.) అతాదౌ తస్మా దిత్యుపస్కార్యం. ధృతా స్థిరా వరదః సర్వేషాం 

సర్వవర ప్రదః. లా 

(ధర్మ వే సతి.) అధికా మార్థం (పత్యర్థం, ధర్మా భివృద్ధ్యర్థ మితి యావత్, మము, (వియాయా 

ఇతి శేషః. సమనస్కత్వజ్ఞాపనాయ తతి రిత్యు క్రం, ౯ 

(సమయ మితి.) సమయం రామవివాసనం, పరిత్యక్తా ఉపేక్షితా. " ౧౦ 

(వీవ మితి.) వీవం [తి తి రృవీమీత్యేవం, పాశం సత్యపాశం, ఉన్మోక్తుం మోచయితుం+* 

వలి; మహాబలిః, ఇం(దకృతం ఇందద్వారోపేంద్రకృతం, పాశం పదత్రయదానప్రతిజ్ఞారూపం, 

పద్మతణయా దాణా. న్నిగళం వా. . ౧౧ 
a) 



అయోధ్యాకాళే-చతుర్ణశ స్సర్గ: 493 

(శ్రీరామవివాసననిర్ధార ణం) 

ఊ(ద్భాంతహృదయ శ్చాపి వివర్ణవదనో౭_భవక్, FE 

స ధుర్యో వె పరిస్పందకా -యగచక్రాంతరం యథా, ౧౨ 

విహ్యలాభ్యాం చ నేతాభ్యా మపశ్యన్నివ భూపతి:,. 

కృచ్చా ద్దెర్యేణ సం స్తభ్య కైకేయీ మిద మబువీక్. ౧౩ 

య స్తే మంత్రకృత: పాణి రగ్నౌ పాపే మయా ధృతః, 

తం త్యజామి స్వజం చైవ తవ పుత్రం త్వయా సహ. ౧౪ 

[పయాతా రజనీ దేవి సూర్యస్యోదయనం (పత్తి, 

అభిషేకం గురుజన స్త్రరయిష్యుతి మాం ధ్రువమ్. ౧౫ 

రామాభీషక సంభారై సదర్థ ముపకల్పితైః:. 

రామః కారయితవ్వో మే మృతస్య సలిలఃక్రియాం. ౧౬ 

— తతకడారాడానాా ననన నాునాననానొనిము నల. 

(ఉద్భాంతహృదయ ఇతి.) సః రాజ్ఞా యుగచకయో రంతరం, పరిస్పందజా గచ్చకా, 

ధ్రుర్యో యథా అనడ్వా నివ, ఉద్భాాంతహృదయో వివర్ణ్లవదనశ్చ, ఆభ వత్. = ఇచి 

(వహ్వలాభ్యా మితి,) విహ్వలాభ్యాం క్రుబ్దాభ్యాం, అపశ్య న్నివ అంధ ఇవ స్థితః, 

భూపతిః, కృఛా ల్లభైన ధై ర్యేణ సం సభ్య దుఃఖాతిశ యజనితక్షోభం నిరుధ్యేత్యర్థ :. = గతి 

(య ఇతి.) హే పాపే, అగ్నౌ అగ్నినమిపే, సామీప్యే సప్తమీ. -మంతకృతః మంత 
సంస్కృతః, యః పాణిః మయా ధృతః, తం త్యజామి, తత్పయు క్రవ్యవహారం త్యజామీత్యర్థః. 

ఆతవీవ స్వజం స్వస్మా జ్ఞాత మపి, తవ వతం, త్వయా సహ త్యజామి, యళ 

- ([పయాతేతి.) ఉదయనం [పతి ఉదయం (పతిలభ్య, త్వరయిష్యతీతి సంబంధః. 

రామాభిషేకసంభారై రితి.) తదర్థం రామాభిషేకార్థం, ఉపకల్పితై ః, రామాభిషెక సంభారై:' 

రామాభిపేకసామగ్రీభి సృహ, గురుజన స్త్వరయిష్యతీతి వూర్వేణ “సంబంధః యద్వా, అభిషేక 

'సామగే్య్యవ సలిల (కియాసామ్మగీ 'భవక్విత్యర్థ ః. అ ౧౫-౧౬ 



694 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే. 

త్వయా సపుతయా నైవ కర్తవ్యా సలిల[క్రియా, 

వ్యాహంతా స్యశుభాచారె యేది రామాభిషేచనం. 

నచ శక్షో మ్యహం |దష్టుం దృష్టాః పూర్ణం తథా సుఖం. 

హతహర్షం నిరానందం పున రన మవాజ్ముఖం. 

తాం తథా (బ్రువత స్తస్య భూమిపస్య మహాత్మనః, 

(పథభాతా శర్యరి *పుణ్యా చం|దనతుత్ర శాలినీ, 

తతః పాపసమాచారా కైకేయీ పార్థివం పునః, 

ఉవాచ పరుషం వాక్యం వాక్యజ్ఞా రోషమూర్చిళా. 

కి మిదం భాషసే రాజక వాక్యం గరరుజోపమం, 

ఆనాయయితు మక్లిష్టం పుత్రం రామ మీహార్హసి. 

స్థాహ్య రాజ్యే మమ సుతం కృత్వా రామం వనేచరం, 

నిస్సపత్నాం చ మాం కృత్వా కృతకృళ్వో భవిష్యసి. 

(త్యయేతి.) వ్యాహంతాసీతి లుణ్మధ్యమవురు పషైకవచనం. 

చడ 

౧౮ 

అణా 

౨0 

2 

వచి. 

రాదా" 

(న చేతి) తథా సుఖం తాదృశసుఖయు క్తం, జనం దృష్ట్యా, వునః హతహర్షం హతహర్త 

వికారం, నిరానందం, అతవీవాఒవాజ్ముఖం జనం (దష్తుంన శక్నోమి. 0౮ 

(తా మితి.) తస్య (బువతః తస్మికా (బువతీత్యర్థః. వుణ్యేత్యుక్తిః అనంతరం రామదర్శన 
సంభవాత్. 

(తత ఇతి.) రోషమూర్చితా | కోధేన వ్యాప్తా. 

(ఏ౯ 

౨౦0 

(కిమిద్మమితి,) గరరుజోపమం విషజనితవ్యాధి సదృశం, అంగరుజోపమమితిపాఠే._ సర్వాంగ 

వ్యా ప్రమహావ్యాధి సదృశ మిత్యర్థః, అంగేతి సంబోదనం వా. అక్షిష్టం అక్లేశం యథా భవతి తథా. 

లఅనాయయితు మితి సంబంధః. 

శ్వ వుణ్యా = నిరంతర రామచింతాసమేతత్వాత్, ఇతి తత్వ్వదీపికా. 

౨ి౧-౨౨- 



అయోధ్యాకాళే- చతుర్ణశస్సర్గ: 695 

(శ్రీరామవివాన కనిర్భారణం) : 

స నున్న ఇవ తీకే.న ప్రతోదేన హయో త్తమ, 
రాజా ప్రచోదితోఒఖీక్టుం కైకేయీ మిద మబువీక్. ౨౩ 

ధర్మబంధేన బద్దోస్మి నష్టా చ మమ చేతనా, 
జ్యేష్టం పుత్రం ప్రియం రామం ద్రష్టు మిచ్చామి ధార్మికమ్. వ౪ 

తత: పథాతాం రజనీ ముదికే చ దివాకరే, 

పుణ్యే నకత్రయోగే చ ముహూర్తే చసమాహితే. ౨౫ 

వసిషో గుణసంపన్న శ్శిమ్యై: వరివృత స్తదా, 

ఉపగృహ్యాఒఒ శు సంభారాకా ప్రవివేశ పురో త్తమం. వి౬ 

సి క్రసంమార్జితపథాం పతాకో త్రమభూషితాం, 

విచిత్రకుసుమాకీర్ణాం నానాస్రగ్భి ర్విరాజితాం. ౨౭ 

సంహృష్టమనుజో పేతాం సమృద్ద విపజాపణాం, 

మహోత్సవసమాకీర్ణాం రాఘవారై సముత్సుకాం. | విం 

(స ఇతి.) నున్నః వ్యథితః, (పతోదేన తోతేణ, అభీక్షం వునః వునః = “శశ్వ దభీక్ల 

మసక్ళ త్సమా' ఇత్యమరః. ౨8 

(ధర్మ బంధేనేతి.) దర్మబంధేన ధర్మపాశేన, బద్దోఒస్మీత్యనేన రామవివాసనం మనా 

-గనుజ్ఞాతం. (దష్టు మిచ్చామి గమనా త్పూర్వ మితి శేషః. ౨౪ 

(తత ఇత్యాది.) పరమద్విజై రిత్యంత మేకం వాక్యం. |పభాతాం రజనీం _పభాతాయాం 

రజన్యాం, సమాహితే సన్నిహితే సతి, ప్రవివేశ వురో త్తమ మిత్యనేన వసిష్టో నగరబాహ్యసర యాం 

స్నానా ద్యనుష్థానం_ కృత్వా వురీం (పవిష్టవానితి గమ్యతే. సమృద్ధవిపణాపణాం - సమృద్ధాః 
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చందనాగరుధూపైశ్వ సర్వతః |ప్రతిధూపితాం, 
తార పురీం సమతిక్రమ్య పురందరపురోపమాం, ౨౯ా 

దదర్శ్భా౭.౦త:పురం (శేష్టర నానాద్విజగ జాయుతం, 

పొరజానపదాకిర్ల్ణం బాహ్మతై రుపశోభితం. ౩౦. 

యజ్ఞ విద్భి స్నుసంపూర్ణం సద పై; పరమద్వి ట్రై: 30౪ 

త దంత:పుర మాసొద్య వ్యతిచక్రామ తం జనం. 

వసిష్ట: పరమప్రీత; పరమర్తి ర్వివేశ చ, , 93౧౪. 

స త్వపశ్వ ద్వినిమ్కైంతం సుమం[తం నామ సారథిం. 

ద్వారే మనుజసింహస్య సచివం ప్రియదర్శనం, తిది 

త మువాచ మహాతేజా స్ఫూతపుత్రం విశారదం. 

వసిష్ట: ఊప మాచక్కు నృపతే ర్మా మిహాగత్రం, తి శి. 

ఇమే గంగోదక ఘటా స్ఫాగ రేభ్యశ్చ కాంచనా:. 

జాదుంబరం భద్రపీఠ మభిషేకార్థ మాహృతం, శిల 

విపణాః విక్రయ్యా యేషాం తే సమృద్ధవిపణాః, ఆపణాః నిషద్యాః యస్యాం తాం, సముత్సుకాం 

సముత్సుకజనాం. ౨౫-30y 

(తదితి.) తం జనం పౌరాదిజనం, వ్యతిచకామే త్యనేనాఒంతఃవురద్వారవేదికాం (పాప్త 

ఇతి గమ్యతే, వివేశ వేదికాయా మితి శేషః, sou 

(స ఇతి.) వినిష్క్రాంతం, స్వగృహా దితి శేషః, ద్వారే అంతఃవురద్వారే, (పియదర్శన. 

మిత్యనేనాఒభి షేకార్థ మాత్మాన మలంకృత్యాఒఒగత ఇత్యుక్తం. తవం 

(త మితి.) క్షిప్ర మాచక్ష్వేతి వసిష్టః పోవాచేతి సంబంధః. 98౪. 

(ఇమ ఇత్యాది.) కౌంచనాః కాంచనమయాః, గంగోదకఘటాః గంగోదకవూర్ణఘటాః, అత 

జహృత మిత్యేత 'ద్వచనవ్యత్యయేన సంబధ్యతే. ఇమే ఇతి భేద మసి. సాగరేభ్య ఆహృతా ఇమే. 
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(వసిస్పేన దశరథనమీపే సుమంత్రస్య పేషణం) 

సర్వబీజాని గంధాశ్చ రత్నాని వివిధాని చ, 

వదం దధి ఘృతం లాజా దర్భా సుమనసః పయః, ౫6 

అష్టా చ కన్యా రుచిరా మత్తశ్చ వరవారణ:. 

చత్ర్రృరశ్వో రథ శ్నీమా న్ని స్ర్రింశో ధను రుత్తమం, ౬౪ 

వాహనం నరసంయక్తం ఛతుం చ శశినన్ని భం. 

శ్వేతే చ వాలవ్యజనే భృంగారుశ్చ హరణ్మయ:, ఈది 

హేమదామపినద్ధశ్చ కకుద్మాకా పొండురో వృషః. 

కేసరీ చ చతుర్వంప్లో హరె శేష్టో మహాబలః, తిలాళ౪. 

సింహాసనం వ్యాఘుతను స్పమిద్ధశ్చ హుతాశనః. 

సర్వవాది|త్ర ,సంఘాశ్చ వేశ్యా శ్చాలంకృతా: (స్త్రియః, కికొళ. 

అచార్యా |బాహ్మణా గావః పుణ్యాశ్చ మృగపకీ.ణ:. 

పౌరజానపద శేషా *నైగమాశ్చ గై స్పవా, ౪౦౪. 

ఏతే చాన్యే చ బహవః ప్రయమాజా;: ప్రయంవదా:, 

అభి షేకాయ రామస్య సహ తిష్టంతి పార్థివై:, ౪౧౪. 

ఉదకఘటా ఇత్యధ్యాహారేణ యోజ్యం. కౌదం మధు. (చతురశ్యో రథ శీ9మా న్ని(స్ర్రెంశో ధను. 

రుత్తమ మితి.) ఇత తుఇతి గాయత్ర్యా శ్చతుర్ధాక్షరం. నిస్త్రింశః ఖడ్లః, భృంగారుః కనకాలుకా, 

కేసరీ (పశస్తకేసరః, హరి శేష్టః అశ్వో త్తమః, వ్యాఘతనుః వ్యా ఘ చర్మే త్యర్థః. నైగమా వణిజః 

“నై గమో వణిజో వణి” గిత్యమరః, ఫం 

శనై గమాః (శ్రేణీముఖ్యాః, అధ్యాపకా వా ఇతి తత్త్వదీపికా. 

| 88 ) 
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త్వరయస్వ మహారాజం యథా సముదితే=..హని. " 
పుణ్యే నకత్రయాగే చ రామో రాజ్య మవాప్నుయాక్, _ ౪౨౪ 

ఇతి తస్య వచ శృుత్వా సూతపు త్రో మహాత్మనః. = 
స్తువ న్నృపతిశ్రార్జూలం ప్రవివేశ నివేశనం, | ౪౩4 

తం తు ప్తూర్వోదితం వృద్ధం దారరజ్ధా రాజసమ్మతం. .. 

న శేకు రభిసంరోద్దుం రాజై: పియచికీర్ణవః, | TREN 

- స సమాపస్థికో రాజ స్తా మవస్థా మజజ్ఞి వాకా. 

వాగ్భి: పరమతుష్టాభి రభిష్టోతుం పచక్రమే, Yu 

= తత స్ఫూతో యథాకాలం పొర్ధివస్య నివేశనే. 

సుమంత్ర: ప్రాంజలి ర్ఫూత్యా తుష్టావ జగతీపతిం, vey 

యథా నందతి తేజస్వీ సాగరో భాస్కారోదయిే. = 

ప్రీతః (ప్రీతేన మననా *తథా నందఘన స్స్యతః, yey 

(త్యరయస్వ మహారాజ మితి.) సముదితే సమ్యగ్య్యక్తే. ౪౨-౪3౪ 

(తం త్వితి.) వూర్వోదితం అయం సర్వదా అనివార్య ఇతి రాజ్ఞా వూర్వ' ముక్తం. = ౪౪ 

(స ఇతి.) అజుజ్హి వాకా అజ్ఞాతవాకా. xy 

(తత ఇతి.) యథాకాలం (పాతఃకాలార్హ ౦. అంటి 
అజా 

(యథా నందతీత్యాది,) భాస్కరోదయేపి సముదవృద్ధి రస్తేన, యద్వా భాసః .కరోతీతి 
వ్యుత్పత్త్యా భాస్కర; చందః. ౪౭4-౪౮౪ 

ఉ తథా ఆనందఘనః అనందవూర్ణస్సక స్వతో నంద.--తథానందఘన ఇత్యత నంద, 
ఆనందఘన ఇ౪ తంతేణ సదచ్చేదః, ఇతి తత్త్వదీపికా, 

| 
/ 
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(సుమం తస్య దశంథోద్బోధనం) 

ఇంద్ర మస్యాం తు వేళాయా మభితుష్టావ మాతలిః. _ _ -- 

సోఒజయ ధ్ధానవాజ్ సర్వాం స్తథా త్వాం బోధయా "మ్యహం౦, ౪౮౪. 

వేదా స్స్పహాంగవిద్వాశ్చ యథా హ్యాత్మభువం విభుం, 

బ్రహాణం బోధయం త్యద్య తథా త్వాం బోధయా మ్యహం, జాల. 

ఆదిత్య స్సహ చం|దేణ యథా భూతధరాం శుభాం. 

బోధయ త్యద్య పృథివీం తథా క్వాం 'బోధయా మ్యహం, sou 

ఉఊత్తిష్టాశు మహారాజ కృత కౌతుకమంగళ:, 

విరాజామానో వపుషా మేరోరివ దివాకర, ౫04 

సోమసూర్యౌ చ కాకుక్స్థ శివవైశ్రవణా వపి. 
వరుణ శ్చాగ్ని రిందశ్చ విజయం ప్రదిశంకు తే, ౫౨. 

(వేదా ఇతి.) సహాంగవిద్యాః అంగభూతశిక్షాది విద్యాసహితాః, (బహ్మాణం బోధయంతి. 

సృష్టుపయోగి తత్తదర్థబోధం జనయంతి. తథాఒఒహ మనుః 'నామ రూపం చ భూతానాం 

కృత్యానాం చ (పపంచనం, వేదశబ్దేభ్య వీవాదౌ దేవాదీనాం చకార సి ఇతి. © qe 

(ఆదిత్య ఇతి) భూతధరాం సర్వ పాణిధరాం, పృథివీం, బోధయతి విశేషణద్యారా 

పృథ్వీబో ధనం. అద్య బోధయామీ త్యన్వయః. ౫౦౪ 

(ఉ త్రిష్మేతి.) కృతకాతుకమంగళః -కృతం కౌతుక హేతుభూతం మంగళాచరణం యేన స 

తథోక్తః, సర్వానందోత్సాదనాయ కృతదేహాలంకార ఇత్యర్థః. యద్వా, కౌతుకం ఉత్పవః, 

కృతోత్సవార్థ మంగలళానుష్థాన ఇత్యర్థః, మేరో ర్షినాకర ఇవ, దివాకరస్య (పధానమేరో రుత్జానం. 

మేరుసంబద్ధర థాక్ష ద్వారేతి జ్లేయం య 



700 (శ్రీమదొామాయజేే గోవింద రాజీయవిశి (షై. 

గతా భగవతీ రాత్రిః కృతం కృత్య మిదం తవ. 
బుధ్యస్వ నృపశార్దూల కురు కార్య మనంతరం, ౫3౪ 

' ఉదకిష్టత రామస్య సమగ్ర మభిషేచనం, . | 
పొరజానపదై శ్చాపి నై గమైశ్చ కృతాంజలిః vu 

స్వయం వసిష్టో భగవాజ (బాహ్మజణై స్సహ తిష్టతి. 

ఊపు మాజ్ఞాహ్యతాం రాజక రాఘన్యాఖభిషే షేచనం, | ౫౫ 4 

యథా హ్యపాలాః పశవో యథా సేనా హ్యనాయకా. 

యథా చందం వినా రాత్రి ర్యథా గావో వినా వృషం, . ౫౬ 

ఏవం హి భవితా రాష్ట్రం యత రాజా న దృశ్యతే. ౫౬ 

ఇని తస్య వచ [శృుత్వా నొాంత్వ పూర్వ మివార్థవక్, 

అభ్యకీర్యత శోకేన భూయ ఏవ మహీవతిః. ౫౮ా 

తత స్ప రాజా తం సూతం సన్న హర్ష సుతం (పతి, 

శోక రకేక్షణ (శృీమా నుద్వీక్ష్యోవాచ ధార్మికః. ౫౯ 

(గతే తి.) - సర్వానందకరరామాభిషేకమహోత్సవోపయు క్రత్వా |ద్రొత్రి రృగవతీతి 

స్తూయతెే. ' ౫౩9౪ 

(ఉడతిష్థతేతి.) ఉదోనూర్ధ్వకర్మ ణీ త్యాత్మ నేపదం. ఉపస్థిత మిత్యర్థ £. అభిషేచనం అభిషేక 

సాధనం. ఉపతిషతీతి పాఠాంతరం. ౫౫1౪-౫8 

(ఇతీతి ) సాంత్వవూర్వం సామవూర్వం “సామ సాంత్వి మిత్యమరః, ఆర్థవదితి నిర్దేశః 

(పాతఃకాల పబోధస్య సర్యవిజయహేతుత్యాత్, x౮ 

(తత స్ప రాజేత్యాది.) సుతం ప్రతి, సన్నహర్షః నష్టహర్ష *, భూయో నికృంతసి కైకేయీ 

వాక్యకృత్తాని మర్మాణి భూయోఒప్యనుచితకాలస్తుతిభి ర్నికృంతసేత్యర్థః. అత ఇచిశ బ్లి' 

ధ్యా హార్యః జ ఏం 
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(శ్రీరానూనయనాయ కై కేయ్యాదేశః) 

వాక్సైస్తు ఖలు మర్మాణి మమ భూయో నికృంతస్పి ౫౯ 

'సుమంత్రః కరుణం (శ్రుత్వా దృష్టా దీనం చ వొర్థివం, 

(ప్రగృహితాంజరి: కించి త్తన్మా ధేశా దపాక్రమక్, ౬౦౪ 

యధా వక్తుం స్వయం దైన్యాన్న శశాక మహీపతిః. 

తదా సుమంత్రం మం|్రజ్ఞా కైకేయీ (ప్రత్యువాచ హ, ౬౧౪ 

సుమంత్ర రాజా రజనీం రామహర్షసముత్సుక:. 
(పజాగర పరిశాంతో నిదాయా వశ మేయివాకా, ౬౨౪ 

త భచ్చ త్వరితం సూత గాజపుత్రం యశస్వినం. 

రామ మానయ భఖదుం తే నాత్ర కార్యా వివారణా, ౬8 

స మన్యమాన: కల్యాణం హృదయేన ననంద చ. 

నిర్ణగామ చ సం ప్రీత్యా త్వరితో రాజశాసనాత్, ౬౪౪ 

సుమంత్ర శ్చింతయామాస త్వరితం చోదిత స్తయా. 
వ్యక్తం రామాభిషేకార్థ మిహా౭_౭_యాస్యతి ధర్మవిక్, ey 

ఇతి సూతో మతిం కృత్యా హర్టేణ మహతా వృతః. 

| నిర్ణగామ మహాబాహో రాఘవస్య దిదృక్షయా, ౬౬౪ 

(కరుణం) దీనవాక్యం, ౬౦౪ 

(యదేతి.) మం(తజ్ఞా రాజనీత్యనుసారేణ స్వకార్యోచితవిచారజ్జేత్యర్థః. (సుమంత్రేతి.) 

రజనిమి త్యత్యంత సంయోగే ద్వితీయా. [పజాగరః నిదాశ్తయః, విచారణే త్యనంత్తర మికతిశబ్బొ 

ఉధ్యాహ ర్తవ్యః, ఇతి (పత్యువాచే త్యన్వయః. . డక 6౪4 

(స ఇతి ) (రాజశాసనా) దిత్యు క్తిః రాజసమ్మత మితి బుద్ధ్యా... YY 
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సాగర హందసరకాశాక్ సుమం్రోజ.౦త:పురా చ్చుథాక్. 
లావ నిష్కమ్య జనసంబాధం దదర్శ ద్వార మగ్రత;, ౬8౮ 

తతః పురస్తా తృహసా వినిర్గతో మహీపతీకా ద్వారగతో విలోకయకా, 
దదర్శ పొరాజ ఏవిధాకా మహాధనా నుపస్థితాణా ద్వారము పేత్య విప్టితాజ... 

ఇతి | శ్రీమధాామాయజే, అయోధ్యాకాండే, చతుర్దశ స్సర్గః, 

అథ పంచదశ స్సర్గః. 

వారు... 

లేతు తాం రజనీ ముష్య బాహ్మజా వేధపారగాః, 

ఉపతస్థు రుపస్థానం సహ రాజపురోహితా:. ర 

అమాత్యా బలముఖ్యాశ్చ ముఖ్యా యే నిగమస్య చ, 

రాఘవస్యా౭_భి షేకార్థై ప్రీయమాణాస్తు సంగతా:. లి 

(సాగర(హదసంకాశా దితి.) సాగర హదః సముదాంతర్లత హదః, పురాంతర్వ ర్యంతః 

పురఠ్వాత్ సము దస్థ హదౌపమ్యం,. జనసంబాధం జనై ర్నిబిడం. ౬౭౪. 

(తత ఇతి.) వురస్తాత్ అ(గే, మహీపతీఇ విలోకయకా సశ్చాత్ పౌరాజా దదర్శ, మహాధనా౯ా 
ఊఉ పహారపాణీఖా, ఉపస్థితాళా ఉపస్థానం సదః కుర్వతః, ౬లాం- 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రే రామాయణభూషశ్రో, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, 

చతుర్దశ సర్గః. 

అథ పంచదశ స్పర్లః 

అథ -రామాభిషేకసామగీసన్నిధాన మాహ పంచదశే. (తే త్వితి.) ఉష్య ఉసిత్యా,. 
ఉ సస్థానం సదః. . యా 

(నిగమస్య) వురస్య 'నిగమో నిశ్చయ వేదే పురే పథి వణిక్సథ' ఇతి వైజయంతి, వా 
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(శీరామానయనాయ సుమం తగమనం) . 

ఉదితే విమలే సూర్యే పుష్యే చా౭_భ్యాగతే=_ హని, 
లగ్నే "కర్కటకే పాపే జన్మ రామన్య చ స్థితే ౩ 

అభి షేకాయ రామస్య ద్విజేంద్రై రుపక ల్పితం, - on 

కాంచనా జలకుంఖాశ్చ భ ద్రపీఠం స్వలంకృతం. 

రథశ్చ సమ్య గా స్రీర్ణో భాస్వతా వ్యాఘచర్శణా,-' 4 

గంగాయమునయో: పుణ్యా తృంగమా దాహృతం జలం. 

యాశ్చాన్వా స్సరిత; పుణ్యా హుందా: కూపా సృ్పరాంసి చ, xy 

(పొగ్యాహా శ్వోర్థ్యవాహాశ్చ తిర్యగారహో సృమాహితా:. 

తాభ్య శ్రెవాహృతం తోయం సము_దేభ్యశ్చ సర్వశ:, ౬ + 

(ఉదిత ఇతి.) ఉవకల్పితం, అభి మెకార్టద్రవ్యజాత మితి శేష,, on 

ఉపకల్పిత మేవ (పపంచయతి (కాంచనా ఇత్యాది.) అ[త భాంతీ త్యనుషజ్యతే. - ¥y 

--(గంగేతి) ఆహృతం, వర్తత ఇతి శేషః, యా శ్చాన్యా సరిత ఇత్యత తాభ్యశ్చే త్యనుకృ 
"ప్యూహృత మితి వూర్వేణ సంబంధః. యే చ (హదాః కూపాః, యాని సరాంసి, ఆత్ర తు తేభ్య 
ఇత్యధ్యాహారః. ఆహృతం జల మితి వూర్వేణ సంబంధః, ay 

((పాగ్వాహా ఇతి.) (పాగ్వాహాః వూర్వాభిముఖపవాహాః గోదావరీకావేర్వా కదయః, ఊర్థ్వవాహాః 
ఊర్థ్విద్లత పవాహాః వై మిశారణ్యర్థ బహ్మావ ర్రరు (దావర్తాదిసరోనిశేమాః, ఊర్థ్వవాహాః |పత్యగ్వాహా 

-ఇత్య వ్యాహుః. ఊర్థ్వా ద్వహంతీ త్యూర్జ్వవాహాః నిర్చరా ఇతి కేచిత్, తిర్యగ్వాహాః 
-దక్షిణో త్తరాభిముఖ వ్రవాహాః గంవకీశోణ భద్రాదయః, om ౬ 
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సలాజా: &రిభి శృన్నా ఘటా: కాంచనరాజకా,:. 

పద్మోతృలయతా భాంతి పూర్ణా: పరమవారిణా. కు 

జకొద్రం దధి ఘృతం '*రాజా దర్భా స్పుమనస: పయః. 

వేశ్యా శైవ శుభాచారా స్పర్వాభరణభూపితా:, ౮౪. 

చంద్రాంశువిక చపఖ్యం కాంచనం రత్న భూషితం. 
సజ్జం తిష్టతి రామస్య వాలవ్యజన ముత్తమం, ౯. 

చం[దమండల సంకాశ మాతపతం చ పొండురం. 

సజ్జం ద్యుతికరం శ్రమ దభి షేక పురస్కృతం, ౧౦౪. 

పొండురశ్చ వృష సృష్ట: పొండురోఒశ్వశ్చ సుస్థితః, 

పసృతశ్చ 'గజ |శ్రీమా 'నాపవాహ్య: |పకీకుకే, అ. 

రా 
జానా 

—————r 

తద్విశేష ఇతి న వునరుక్తిః, 84. 

(సలాజా ఇతి.) క్షీరిభిః అశ్వత్టోదుంబరాదిభిః, వూర్వం జలకుంభనూ(త ముక్తం, అత 

(కైదమితి.) కైదం మధు, సుమనసః కుసుమాని, శుభాచారాః అంజన్నసగలంకరణాది. 
మంగళ వేషయుక్తాః. త్ 

(చందాంథవికచ్మ్చ పఖ్యం) వికచచం దాంశుసదృశం, వికచత్యం ఏ _సృతత్వం. యద్వా... 
చందాంశవ ఇన వికచా విసృతా (ప్రఖ్యా కాంతి ర్యస్య తత్ తథా, కాంచనం కాంచనదండం, 
సజ్జం గంధపుమ్సెదిభి రలంకృతం,. Ey 

(చందమండలేతి.) అభిషేక వురస్కృతం ఆభిషేకాయ వురస్కృతం, 0౪. 

(పాండుర ఇతి,) (పసృళ 8 పకర్షేణ (సవన్మ దః, బాపవాహ్యః రాజవా హ్యః. “రాజవాహ్య 
స్వాపవాహ్య” ఇత్యమరః. ౧0౧౪4 

శే రాజా = సర్ష పాః. 

శా 
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(శ్రీరామానయనాయ గచ్చతః సుమంత్రస్య (పతినివర్తనం) 

అష్టా చ కన్యా మాంగళ్యా సర్వాభరభూషితా:. 

వాది|తాణి చ సర్వాణి వందినశ్చ తథాఒ౬పరే, ౧౨౪ 

ఇవ్వాకూజాం యథా రాజ్యే సంభియేతాభిషేచనం. 

తథాజాతీయ మాదాయ రాజపుతాభిషేచనం, ౧౩౪ 

తే రాజవచనా త్తత సమవేతా మహీపతిం. 

అపశ్యంతోఒబువకొ కోను రాజ్ఞో నః పతివేదయేక్, ౧౪4 

న పశ్యామశ్చ రాజాన ముదితశ్చ దివాకర:. 

యావరాజ్యేఒ భి షేక శ్చ సజ్జో రామస్య ధీమతః, ౧౫౪4 

ఇతి తేషు బువాణేషు సార్యభౌమాణా మహీ పతీకా. 

అబవీ త్రా నిదం సర్వాక౯ సుమంత్రో రాజసత్కృత:, ౧౬౪ 

రామం రాజ్ఞో నియోగేన త్వరయా ప్రస్థితో స్మ్యహం. 
వ 

పూజ్యా రాజ్ఞో భవంతస్తు రామస్య చ విశేషతః, ౧84. 

(అష్టా చేతి.) మాంగల్యాః మంగళార్హాః, వాది తాణి వీణాదిచతుర్విధవాద్యాని. ౧౨ 

(ఇక్ష్వాకూణా మితి.) ఇక్షాకూణాం రాజ్యే అభిపేచన ముద్దిశ్య యథా సంభియేత, 

వస్తుజాత మితి శేషః. తథాజాతీయం అనర్హ రత్నాది వస్తుజాతం, ఆదాయ, తే నుహీపతయః, 

రాజవచనాత్ రాజవుతాభిషేచన ముద్దిశ్య, తత రాజభవనద్వారే, సమవేతా; మహీపతి: 

మపశ్యంతః, రాజ్ఞః కోను నః (పతివేదయే?దిత్య' బువన్నితి యోజనా. ovy 

(నేతి.) సజ్ఞః సంపన్న సాధన ఇత్యర్థః, ౧౫౮- ౧౬౪ 

(రామమితి.) రామం (పస్థితః, అనేకు మితి శేషః. యస్మాత్ వూజ్యా స్తస్మా దాయుష్మతాం: 

యుష్మాకం వచనా (దాజ్జి స్పుఖం పృచ్చామి. య చ్చాగమనకారణం దర్శనాయాఒనాగమన హేతు: 
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అయం పృచ్చామ్ వచనా త్సుఖ మాయుష్మతా మహాం. 

రాజ్ఞ స్సం పతిబుద్ధ స్య య చ్చాగమనకార ఐం, avy 

ఇత్తుక్తాంత: పుద్వార మాజగొమ పఫురాణవిక్. 

సదాఒసక్తం చ తద్వేశ్మ సుమంత్ర: ప్రవివేశ హ, ౧౯౦ 

తుష్టావాఒస్య తదా వంశం ప్రవిశ్య స విశాంపతే:. 

శయసీయం నరెందస్య త్ర దానాద్య వ్యతిష్టత, ౨౦౪ 

సోఒళ్యాసాద్య తు తద్వేశ్మ తిరస్కరణి మంతరా. 

అశీర్చి ర్లుణయక్రాభి రభితుష్టావ రాఘవం, ౨౧౪ 

సోమసూర్యౌ చ కాకుక్ స్థ శివవైశవణా వపి. 

వరుణ శ్చాగ్ని రిం[దశ్చ విజయం |పదిశంతు తే, ౨౨౪ 

గతా భగవతీ రాత్రిః కృతం కృత్య మిదం తవ. - 

బుధ్యస్వ నృపశార్దూల కురు కార్య మనంతరం, ౨3804 

బాహ్మజా బలముఖ్యాశ్చ నైగమా శ్చాగతా నృప. 

దర్శనం (పతికాంకుంతే (ప్రతిబుధ్యస్వ రాఘవ, ౨ ౪౪ 

re, 

తం చ్వ అయ మనిళంబేన పృచ్చ్భామి. వురాణవిత్ సానుంతరాజానున ర్తనరూపపురాతన 

వృత్తాంతజ్ఞ్జః, సదా అసక్షం సర్వదా అనివారితం. ౧౬౪-౧౯ 

(తుష్టావేతి.) శయనీయం శయనయోగ్యం గృహం, ౨౦౪ 

(స ఇతి) అత్యాసాద్య అతిశయేన (పాస్య, అతినమీపం (పా ప్యేత్యర్థః. తిరస్మ్కరణిమంతరా 

యవనికామాత్రం వ్యవధానం కృత్వేత్యర్థః. రాఘవం దశరధం, వునః స్తో తకరణం సూతస్య 

విజ్ఞాపనాత్ వూర్వం స్తుతేః కులధర్మత్వాత్. dy అతి 

| 
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(శ్రీరామానయనాయ సుమంతస్య వునర్గమనం) 

స్తువంతం తం తదా సూతం సుమం|తం మంత్రకోవిదం; 

(ప్రతిబుధ్య తతో రాజా ఇదం వచన మబవీక్, ౨4 

ఆరామ మానయ సూతే యద సభిహితోఒ నయా 

కిమి దం కారణం యేన మమాజ్ఞా ప్రతిహన్యశే, ౨౬ 

న చైవ సంప్రసుప్తోఒహ మానయేహాశు రాఘవం. 

ఇతి రాజా దశరథ స్పూతం తత్రాన్వశాత్పున:, ౨౭౪. 

స రాజవచనం శ్రుత్వా శిరసా (పతిపూజ్య తం, 

నిర్జగామ నృపావాసా న్మన్యమాన: ప్రియం మహత్, చిలాల 

పన్నో రాజమార్గం చ పతాకాధ్వజశోభితం. 

ఎప్ప: ప్రముదిత స్ఫూతో జగామాశు విలోకయకా, చిక 
fr Cen త్తే 
Oo 

స సూత ఫ్రతు శుశావ రామాధికరణా: కథా:. 

అభి షేచనసంయుక్తా స్పర్వలోకస్వ హృష్టవక్, ౨0౪ 

(స్తువంత మిత్యాది.) (ప్రతిబుద్ద్య జ్ఞాత్వేత్యర్థః. ౨౫1౨౬౪ 

కైకేయ్యుక్తం నిదాపరవశస్య రాజ్ఞోఒనుమతం నవేతి న సంశయితవ్య మిత్యాహ 

(న చేత్యాదినా.) ౨౭4=౨టా౪ 

((పపన్న ఇతి.) హృష్టః రోమాంచాంచి తగా తః, (పముదితః సంజాతమానసానందః. ౨౯౯౪. 

(స ఇతి.) రామాధికరణాః రామ మధికృత్య (పవృత్తాః, హృష్టవతి స్వార్థ వతిః.80౪-9౧0 

* (రామ మితి,) హేనూత, రామ మానయే త్యనయాభిహితోసి యత్, అ(పతిషెద్ద మనుమత 

మితిన్యాయేన తస్యైవ మదాజ్ఞాత్వాత్, సేయం మమాజ్ఞా, పతిహన్యతే నానుషఘ్టీయత ఇతీదం కిం 

కారణం కింకారణక మిత్యర్థః, ఇతి తత్త్వదీపికా. 
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తతో దదర్శ రుచిరం కైలొాసశిఖర ప్రభం. 

రామవేశ్మ సుమం[త్రస్తు శక వేశ్మసమ ప్రభం, 3౧౮ 

మహాకవాటవిహితం వితర్ధిశ త శోభితం. 
కాంచన (ప్రతి మైకా(గం మబివిదుమతోరణం, 32౪ 

శారదాభఘన ప్రఖ్యం దీప్తం మేరుగుహోపమం. 

మణిభి రృ్వరమాల్యానాం సుమహాద్భి ర లంకృతం, 38ఇ 

ముక్తామణిభఖి రాకీర్ణం చందనాగరుధూపితం. 

గంధాకా మనోజ్ఞాజా విసృజ ద్దారరం శిఖరం యథా, తళ 

సొర ఫైశ్చ మయూర్రైశ్చ నినదద్భి ర్విరాజితం. 

సుకృళేహామృగాకీర్ణం సుకీర్ణం భక్తిఖి స్తథా, 3x4 

మన శ్చక్షుశ్చు భూతానా మాదద క్రిగ్మ తేజసా. 

చం,దభాస్కర సంకాశం కుబేరభవనోపమం, 3౬౪ 

మహం|[దధథామ(వతిమం నానాపక్షిసమాకులం. 

మేరుశ్ళంగసమం సూతో రామవేశ్మ దదర్శ హ, ౩2౪ 

(మహాకవాబేత్యాది.) మహాకవాటవిహితం నిర్మితమహాకవాటం, వితర్షిశతశోభితం వేదికా 

శతశోభితం - 'స్యా ద్వితర్దిస్తు వేదికేత్యమరః. కాంచనప్రతిమైకాగ్రం -కాంచనపస్రతిమాభిః వీకాగ్రం 

నిరంతరం, యద్వా, కాంచన పతిమాభిః వీకాని ముఖ్యాని అగాణి శిఖరాణి యస్మిజ తత్ తథోక్తం, 

మణివిదుమతోరణం మణివ్మిదుమ [పసచుర బహిర్వ్వారయుక్తం - “తోరణో&(ప్ర్ర) బహిర్ద్వారి 

మిత్యమరః।. శారదాభ సునపఖ్యం శారద్మాభమూర్తి సదృశం - “ఘనో మేఘే మూర్తిగుణే తిషు 

మూర్తా నిరంతర ఇత్యమరః దార్దరం-మల యసన్నికృష్ణ శ్చందనోత్ప త్రిసానభూతో గిరి ర్షర్జ్వరః, 

తత్సంబంధి దార్దరం. సుకృతేహా మృగాకీర్ణం- ద్వారభిత్తి స్తంభాదిషు నుష్టు రచితై 8, ఈహామృగైః 

వృకైః, ఆకీర్ణం, “కోక స్వ్వహామృగో వృకి ఇత్యమరః. భ క్రిభి స్సుకిర్ణం సుష్టు రచితం, తిగ్న తేజసా 

శీ వతేజసా _ 'తిగ్మం తీవం ఖరి మిత్యమరః, అతిశయిత తేజిసేత్యర్థః. రామవేశ్మ దదర్శ హేతి 
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(శ్రీరామానయనాయ సుమంతస్య వునర్గమనం) 

ఉపస్థితై స్పమాకీర్ణం జనై రంజలికారిఖి:. 

ఉపాదాయ సమా(కాంశతై స్తథా జానపదై ర్లనెః, తిరాణ 

రామాభిషేకసుముఖై రున్ముఖై స్సమలంకృతం, 

మహామేఘ సమహృఖ్య ముద|గం సువిభూషితం. 

నానారత్న సమాకీర్ణం కుబ్దకైరాతకావృతం, ళం 

స వాజియక్తేన రథేన సారథి ర్ని రాకులం రాజకులం విలోక యకా, 

వరూథినా రామగృహాభివాతినా పురన్య సర్వస్య మనాంసి రంజయిక్. ౪౧ 

తత స్పమాసాద్య మహాధనం మహక్ ప్రహృష్టరోమా స బభూవ సారథి:ః, 

మృగై ర్మయారైశ్న సమాకులోల్బణం గృహం వరార్లస్య శచీపతే రివ. ౪౨ 

స తత్ర కైలాసనిభా స్న్యలంకృతా: [1పవిశ్వ కత్యా స్త్రిద శాలయోపమా:, 

ప్రియా న్న రాజా రామమతే స్థితాజ బహూ నపోహ్య శుద్ధాంత ముపస్థితో ర థీ. 

వునర్వచనస్య సామాన్యోక్తస్య విశేషణవిశేష కథనార్థత్వా న్న వునరుక్తిః భగవతో వాల్మీకే 

రియంహి శైలీ, (ఉపస్థితై రితి.) ఉపాదాయ, ఉపాయనానితి శేషః. సమా(కాంతైః సమాగతైః, 

ఉన్ముఖై ః ఉత్పుక్తైః. ఉద్భగం ఉన్నతం, కుబ్దక్తె రాతకావృతం - కిరాతానాం స్వల్పశరీరకాణాం 

సమూహః కై.రాతకం - “పృశ్ని రల్పశరిర స్పాాత్ కిరాత స్పచ కథ్యతి ఇతి హలాయుధః 

ఉప స్పమాకీర్హ మిత్వాదిక మసి రానువేశ్మేత్యనేన సంబధ్యతే. ౨౪-౪౦ 
ఖ్ 

(స వాజియు క్రేనేతి.) వరూథినా రథగుప్తిమతా, “'రవగు ప్తి ర్యరూదో నే త్యమరః. వురస్య 

వురస్థజనస్య, రంజయత్ అరంజయత్. ౪౧ 

(తత ఇతి.) సమాకులోల్చ్బణం ఇత _ఫ్రత స్పమాకులై ర్లృనై రుల్బణం, అతిశయేనోల్బణం వా. 

వరార్హన్య (శేష్టవ స్వ్వర్హ స్య, రామస్యేతి శేషః. భం 

(స ఇతి) అపోహ్య అత్మికమ్య, శుద్దాంతం అంతఃవురం. ౪౩. 
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స తత్ర శుశ్రావ చ హర్దయక్తా రామాభిషేకార్గకృతా జనానాం, 
నరేంద్రసూనో రభిమంగళార్ధా స్పర్వస్య లోకస్య గిరః An ఆ 

(లు యౌెల్చల్దు£ ఫం 

మహేంద్రసద్మ ప్రతిమం త్తు వేశ్మ రామస్య రమ్యం మృగ పతిజుష్టం, 

దదర్శ మేరో రివ శృంగ ముచ్చం విఖాజమానం (పభయా సుమం[త్రః, ౪౫. 

ఉపస్థితై రంజలికార కైశ్చ సోవాయనై ర్థానపదైశ్చ మర్ట్యె:, 

కోట్యా పరార్టెశ్చ విము క్రయాగై స్పమాకులం ద్వార పథం దదర్శ. ౪౬ 

తతో మహామేఘమహీధరాభం పుభిన్న మత్యంకుశ మ,పసహ్యం. 

రామౌపవాహ్యం రుచిరం దదర్శ శ తుంజయం నాగ ముద(గకాయం. ౪8 

స్వలంకృతాకా నాశ్యరథాకా సకుంజరా నమాత్యముఖ్యాక శతశశ్చ వల్లభా, 

వ్యపోహ్య సూత సృహితాజా సమంతత సమృద్ధ మంతఃపుర మావివేశ. ౪౮ా- 

(స ఇతి.) రామాభిషేకార్థకృతాః రామాభిషేకార్థం (ప్రయుక్త ఇత్యర్థః. అభిమంగలార్థాః 
పం 

అభితో మంగళ పతిపాదన(పయోజనాః. ౮౪ 

(మహేంద్రసద్మ(పతిమ మితి) వేశ్మ రామావాసభూతం గృహరాజం. అమి, 

(ఉపస్థితైరితి.) కోట్యా కోటిసంభ్యాయా, పరార్థెిః పరార్థసంఖ్యయా చ సంఖ్యేయైః, సర్వాంత 

సంఖ్యా పరార్ధః. Ye. 

(తత ఇతి) (పభిన్నం మత్హం - *పబిన్నో గర్జితో మత్త ఇత్యమరః, ౪౬. 

(స్వలంకృళా నితి) వల్లభాజ రాజ్మపియాకా. ౪లా- 
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(శ్రీరామస్య పితుస్స మీప (పస్థానం) 

తదద్రికూటాచల మేఘనన్ని భం మహావిమానో త్తమ వేశ్మ సంఘవక్, 
అవార్యమాణ:; (ప్రవివేశ సారథిః ప్రభూతరత్నం మకరో యథార్హవం, ౪౯ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, పంచదశ స్సర్గః 

అథ షోడశ స్సర్గః 
= నా ll 

అతా —— నాలా నాం కా 

స తదంత:పుర ద్వారం సమతీత్య జనాకులం, 

ప్రవివిక్తాం తత: కత్యా మాసనాద పురాబవిత్. ౧ 

పొసకార్ముకబిభద్చి ర్యువభి ర్మృష్టకుండలైః:, 

అ పమాదిభి రేకాగ్రై స్ఫ్యనురక్రై రధిష్టితాం. చె 

తదితి,) ఇ(దికూటాచల మేఘసన్నిభం అదిశిఖరేణ నిశ్చలమేఘేన-చ సదృశం, 

మహావిమానో త్తమ వేశ్మ సంసువత్ మహావిమానసహితో త్తమ వేశ్మ సమూహయు క్తం.“విమానోఒ.ప్ర) 

దేవయానే స ప్రభూమౌ చ సద్మనీితి నిఘంటుః, జా 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

పంచదశ స్సర్గః. 

అథ షోడశ స్సర్గః 

— mmm 

నీవం సుమంతస్య రామోపనస్థాన ముక్తా రామస్య దశర థోపస్థాన మాహ షోడశే. (సత 

దిత్యాది.) (జనాకులం) అభిషేకం (దష్టు మాగతపారజానపదాదిజనసంకులం, అంతఃవుర 

ద్వారం, సమతీత్య ద్వారస్యాతిభోగ్యతయా _క్రేశేన విశ్లేషో వ్యజ్యతే. తి 

లో 
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తత్ర కాషాయిబో వృద్ధాజా వేశ్రపాబీకు స్వలంకృతాజా, 

“దదర, ఇ విష్వితాక ద్వారి స్వ్యధ్యతాజ సుసమాహితౌకా. ఆ 

తే సమీక్యు సమాయాంతం రామప్రియచికీర్ణవ:, 
“నహసోత్పతితా స్సర్వే స్వాసనేభ్య స్పసం[భమా:. అ 

తా నువాచ విసితాత్మా సూతపుత: ప్రదతీ.ణ:, 

టప మాఖ్యాత రామాయ సుమంత్రో ద్వారి తిష్టతి. 3. 

తే రామ ముపసంగమ్య భర్తుః ప్రియ చికీర్షవ:, 

సహభార్యాయ రామాయ ఊహ మేవాచచడిరే. ౬ 
(వతి వేదిత మాజ్ఞాయ సూత మభ్యంతరం పితుః, 

త త్రైవానాయయామాస రాఘవ పియకామ్యయా ౭ 

(తథేతి) కాషాయిణః కాషాయ వ(స్త్రధారిణః, రామ పీత్యర్థ మలంకారకంచుకాలంకృతా 
నిత్యర్థః. వృద్ధాజ పంచనవతి వయస్కొకా, తే ఖ ల్వంతఃవురే న్యాప్యా భవంతి, వేతపాణీకా యథా' 
రామో ధను ర్ద్రత్వా లోకం రక్షతి తథా తేపి వేత్రాణి ధృత్వా రామం రక్షంతీతి భావః, (స్వలంకృతాక్షా) 

రామ శృ(క్రవ ర్తగృహే కృతమజ్జనో భుక్త్వా యదా వున ర్లివ్యాంతఃపుర ముపయాతి తదా చకవ ర్రివ 
దంతరంగతయా చ త ముత్సంగే నివేశ్య పరిష్వజ్య మూర్నా్య(ఘాయ విసక్టయంతి, తేన కుంకుమ 
పంకై ః కస్తూరికాదిదివ్యాంగరాగై శ్చాలంకృతాకా. (స్వలంకృతా౯ా) రామసీతాలంకారేభ్యో ప్యయ 
మలంకారోఒతిశయిత ఇతి భావః, శ్రి 

(తానితి) |పకర్షేణ దక్షిణః |పదక్షిణః, సేవానివుణ ఇత్యర్థః. “దక్షిణే సరలోదారాి 
విత్యమరః, తిష్టతీత్య| త ఇతికరణం (దష్టవ్యం. తిష్టతీ త్యాఖ్యాతే త్యన్వయః. N=. 

(పతివేదిత మితి.) (పతివేదితం ద్వార్ధ్సై ర్నివేదితం, పితుః, అభ్యంతరం అంతరంగం, 

తత్రైవ యత్ర సీతయా సహ స్థితః తతై )వేత్యర్థః. రాఘవ(పియకామ్యయా-రాఘ వస్య దశరథస్య, 

(పయేచ్చయ్య రామ ఇత్య ధ్యాహారః. 
౬. 
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(శ్రీరామస్య పితుస్పమీప |పస్థానం) 

తం వైశ్రవణ సంకాశ ముపవిష్టం స్వలంకృతం, 

దదర్శ సూత: పర్యంకే సొవర్రే సోత్తరచ్చదే. రా 

వరాహరుధిరాఖేణ శుచినా చ సుగంధినా, 

అనులి ప్రం పరా ద్ధ్యాన చందనేన పరంతపం. జా 

స్థితయా పొర్ళ్యత శ్చాపి వాలవ్యజనహ స్రయా, 

ఊపేతం సీతయా భూయ శ్చితయా శశినం యథా. ౧౦ 

I] 

(తమితి.) (వై శవణసంకాశం) తద్వ దనవధికై శ్వర్యసంపన్నం. యద్వా, యథా వై శవణో 

దాతా “కామేశ్వరో వైశవణో దదా' త్వితి,శుతేః. తథా పరిసరవర్హినాం స్యసౌందర్యానుభవ 

సర్వస్వం దదాతీత్యర్థః. (ఉపవిష్టం) “సహ పత్న్యా విశాలాక్ష్యా నారాయణ ముపాగమి 

దిత్యు క్తరీత్యా భగవద్ధ్య్యానపరతయా=౭వస్థితం, (స్వలంకృతం) ధ్యానానుకూలాంజలియు క్తం, 

దివ్యమాలాలంకృతం వా, (తం సూతో దదర్శ) ఉత్కర్షకాష్థాభూమిభూతం రామం నికర్ష సీమా 

భూమిభూతో దదర్శ. కోయం భాగ్యాతిశయ? ఇతి భావః. (పర్యంకే) తాదృతై శ్యర్య సామగ్ర్యనురూపా 

ఒవూర్వసంన్రానపతిమావిశేష విశిష్టపర్యంకే. అతవివ హ్యుత్తరత - “పర్యంక మగ్య్యాస్రరణం 

నానారత్నవిభూషితం, తమపీచ్చతి వైదేహి (పతిష్థాపయితుం త్వయీ' తి సుయజ్ఞే తత్ 

వ్రాపయిష్యతి. (సావర్ణె) ఉపర్యుపవిష్టసదృశే, కాంచనగిరిః: కాళమేసు మివ రామం భాసయ 

తీత్యర్థః. (సో త్రరచ్చదే) వుష్పహాససుకుమారరామదే హాను గుణమృదుతరా స్తరణయు క్తే, పర్యంక 

విద్యో కరీత్యా ముక్తానుభాద్యదివ్యవేష మహో సూతో=న్వభూ దితి సౌశీల్యాతిశయో క్రిః. (సకృందన 

వనితా ఇత్యుక్తభోగ్యవస్తు ష్వాదౌ దివ్యమాల్యయోగ ముక్త్వా దివ్యచందనయోగం దర్శయతి 
(వరాహరుధిరాభేణేతి.) వరాహరుధిక మతిరక్తవర్లమికి ప్రసిద్ధం. తత్సదృశేన, కుంకుమ 

మిశ్రతతయేతి భావః. సీతాకరకమలానులి ప్రతయా తక్కాంతిమి[శత్వ ముర్యతే. (శుచినా సీతా 

కరస్పర్శవూతేన, తత్కరస్పర్శకృతశై త్యవిశేషం సముచ్చినోతి చశబ్దః. (సుగంధీనా) సర్యగంధ 

ఇత్యస్య (శ్రియోప్యవిశేసా తత్కరస్పర్శజనితనిరవధికగంధేన, (పరార్ద్యేర) కాంతానులి ప్రతయా 

ఇశేఫైన, చందనేన, అనులిప్తం సశ్చాల్లి పం. అనేన సీతాంగరాగకరణానంతరత్వం గమ్యతే. 

(పరంతపం) వీతాదృశ సౌందర్యానుభవవిరోధినివ ర్తకం. అథాఒ౬(పాకృతవనితాయోగం దర్శయతి 

[90 
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ఇకం తవంత మివాదిత్య ముపపన్న ౦ స్వశేజసో, 

వవందే వరదం వందీ వినయజ్ఞో వినీతవత్. ౧౧ 

(ప్రాంజలిస్తు సుఖం పృష్ట్వా విహారశయనాసనే, 

రాజపుతు మువాచేదం సుమంతో) రాజ సత్కృతః. . అ౨ 

స్టేతయెతి.) చాసీతి నిపాతః వూర్వో క్రసముచ్చయే. (పార్శ్వతః స్థితయా) చందనానులిప్తగ్మా తం 

కాంతం కృత్వా వాలవ్యజనం హస్తే కృత్వా పార్శ్వెస్టితయా , సితయా, (భూయ ఉపేతం) 

వినయేన పార్మ్యతణ్చామర ముపవీజ్య వున స్తాత్కాలికసుషమావిశేషబలాత్కారేణ గాఢ మాశి ష్టం, 

భూయ ఇత్య| త విరాజమాన మితి శేష ఇత్య ప్యాహుః. తదానింతనాతిశయం దృష్టాంతముఖేన 

స్పష్టీకరోతి (చితయేతి ) చై _తపార్ణమాస్యాం చితాఖ్యతారకయోపేతం ఉదితం, శశినమివ స్థితం 
చిత్రయేత్యనేన తత్కృతా&తిశయ ఉక్తః, ఉపేత మిత్యనేన రక్తత్వం, శశిన మిత్యనేన 

సీతాలింగనోత్కృష్ట చందనవక్షస్కత్వ ముక్తం. వీవంభూతం దదర్శేతి దృష్టిసాఫల్య 

ముక్తం. ౮-౧౦ 

గిరసో వాచశ్చ సాఫల్య మాహ (తమితి.) వవఠద ఇతి శరస స్పాఫల్య ముక్తం, వందీతి 

వాక్సాఫల్యం, వరదం స్వానుభ వరూపవర। పదం, వినీతవత్ వినీతో యథా సాష్టాంగం వందతే 

తథేత్యర్థః. Pe) 

(ప్రాంజలిరితి.) విహార శయనాసన ఇతి ద్వంద్వైకవద్భావః. విహారః గతిః, ౧౨ 

* త్రనిక్లోకీ. ఆదిత్య మిత్యేకత్వ మవివక్షితం, దివి సూర్యసహ సేతి వాక్యాంతరానురోధాత్. 

యద్వా, ఆదిత్య మివేత్యు కే వివక్షితసిద్దావపి తపంత మాదిత్యమివేత్యుక్యా యుగపదుదితరవి 

సహ(ససముదితతేజఃవుంజమివ తపంత మితి లభ్యతే, తేనాఒభూతోపమా వ్యజ్యతే. (స్వతేజ సేతి) 

స్వాభావికాఒసాధార ణతేజసా, న త్వన్యకృతేన అన్యసాధారణేన చేత్యర్థః. తపంత మాదిత్య మివ 

తేజసోపపన్న మితి సంబందః. (ఇందీవరశ్యాము మితి.) స్వభావత శ్యామ వర్ద 'స్యాది త్యవర్ణ 

త్వోక్యా (పదీపే వర్త్యంతస్థిత నీలవ్యక్తివత్ పరితః (పసృతశుక్షభాస్వర తేజః వుంజవచ్చ 

విగహకాంత్యో ర్వ్యవస్థితి ర్దోత్యతే. తం వై శవణిత్యార భ్య స్వతేజసేత్యంశేన ధ్యేయ 

శుభాశయాకారవిశేషో వ్యజ్యతే. ౧౮ 
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కౌసల్యా సుపబజా a పితా అ రస మిచ్చతి, 

మహిష్యా సహ కైకేయ్యా గమ్యతాం తత్ర మా చిరం. ౧ 

ఏవ ముక్తస్తు సంహృష్టో నరసింహో మహాద్యుతి 

తత సృంమానయామాస సీతా మిద మువాచ హ. ద 

దేవి దేవశ్చ దేవీ చ సమాగమ్య మదంతరె, 

మం[తయేతే ధువం కించి దభిషేచనసంహితం. ౧౫ 

లక్షయిత్యా హ్యభిపాయం ప్రియకామా సుదజి.ణా, 

సంచోదయతి రాజానం మదర్థం మది రేక్ష ఖే. ౧౬. 

సా ప్రహృష్టా మహారాజం హితకామా౭_నువర్తిసీ, 

నస్ చార్థకామా మే కేకయాధిపతే స్సుతా. ౧౭ 

(కాసల్యేతి.) న్ముపజా:, త్వయేతి శేషః. యద్వా. కౌసల్యాయా స్సు[పజః సువుత, అసిచ్ 

పత్యయాంతః, ౧౩ 

(వీవమితి,) సంమానయామాన, సూత మితి శేషః ౧౪ 

(దేవీతి.) మదంతరే మదర్గం-“అంతర మవకాశావధి పరిధానాంతర్ధి భేద తాదర్థ్య' ఇత్యమరః. 

అభిషేచనసంహితం అభిశే టీచననంబంధి, మదర్థం, కించి న్మంః తరయీతే విచారయతః. ౧౫ 

మహిమో సహేత్యుక్యోన్నేయ మర్గం దర్శయతి (లక్షయిత్వేతి.) సుదక్షిణా సుకుశలా, 

అతవీవ రాజ్ఞోభి పాయం లక్షయిత్వా, వృద్ధఠ్వాత్ భరతాగమనపర్యంతం న విళంబః కార్య ఇతి 

రాజాశయం జ్ఞాత్వా, మత్సింయకామా సతీ, రాజానం (పతి, మదర్థం మదభిషేకం, సంబోదయతి. 

వీతదానుకూల్యం త్వత్సౌభాగ్యఫల మిత్యాహ (మదిరేక్షణ ఇతి. " ౧౬. 

నందిగ్దోక్తి జనితాం సేతాశంకాం వారయతి ( సేతి.) (పహృష్టా, నముయీతి శేషః. హితకామా, 

లోకస్యేతి శేషః. మహారాజం భర్తార మనువర్తిసీ మే అర్థకామా, భవతీతి శేషః. ౧౭-౧౮ 
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దిష్ట్యా ఖలు మహారాజో మహివ్యూ ప్రియయా సహ, 

సుమం[తం [పాహిణో ద్దూత మర్థకామకరం మమ, ౧౮ 

యాదృశీ పరిష త్తత తాదృశో దూత ఆగత: 

ధ్రువ మద్యైవ మాం రాజా యావరాజ్వేఒ భి షేక్యుతి. ౧౯ 

హంత శీఘ మతో గత్వా [దత్యామి చ మీపతిం, 

సహ త్వం పరివారేణ సుఖ మాస్వ రమస్య చ. నం 

పతిసంమానితా సీతా భర్తార మసితేకుణా, 

ఆద్వార మనువవాజ, మంగళా న్యథఖిదధ్యుషి. ౨౧ 

రాజ్యం గ్విజాకిభి రుం రాజసhూయాభిషేచనం, 

కర్తు మర్హతి తే రాజూ వాసవ స్యేవ లోకకృత్. ౨౨ 

(యాదృశీతి,) తత అంతఃవురే, యాదృశి పరిష త్పరిసరవర్తీ ఇనః, తాదృశః తత్తుల్యః, 

దూతః, అజా 

(హంతేతి.) హంతేతి హర్తే. పరివారేణ పరిచారికాసంఘేన, రమస్వ వృత్తకిర్రనేన రతా 

భవ, ౨౦0 

ఆథ సీతా రామస్య సౌందర్యాలంకృతి విశేషా నాలోక్య కింవా 'భవిష్యతీతి కలుషి తహృదయా 

తస్మై మంగళ మాశాసానాఒన్మువజతి (పతిసంమానితేతి.) పతిసమ్మానితా పత్యా స్వకంఠా 

దున్ముచ్య దత్తముక్తా మాలికేత్యర్థ ః. పాదపల్లవస్పర్శవూర్వకం సాంత్వితేతి భట్టారకాః. 

తదర్హత్వజ్ఞాపనాయ తద్వైలక్షణ్యం దర్శయతి (సీతేతి) సీతా లాంగలపద్దతిః, తజ్జత్వా త్సీతా. 

అయోనిజాభావేన స్వస్మా ద్విలక్షణాయాం తస్యాం తాదృశీ (పీతి రుచితై వేతి భావః. (అసితేక్షణా) 

'రోమేణ మాలాయాం దత్తాయా మియ మపి లోచనాభ్యాం కువలయమాలాం ద_్రవతీ, (భరార 

మాద్వార- మనువవాజ) ఆత్మాన మనవరతం హృదయే బ్యిభతో రామస్య విరహాసహతయా 

స్వగమనయోగ్యదేశపర్యంత మనుజగామ. మంగళాన్యభిదధ్యుషి అభిధ్యాయంతి, కిమన్య 
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(శ్రీరామస్య పితున్సమ్ప ప్రస్థానం) 

దీకితం వపతసంపన్నం౮ వరాజినధరం శుచిం, 

కురంగశ్చంగ పాణిం చ పశ్యంతీ త్యాం భజా మ్యహం. ౨9 

పూర్వాం దిశం వజధరో దకిణాం పొతు కే యమః, 

వరుణ; పశ్చిమా మాశాం ధనేశ స్తూత్తరాం దిశం. ౨౪ 

అథ సితా మనుజ్ఞాప్య కృత కౌతుక మంగళ ;, 

నిశ్చకా్రామ సుమం।కేణ సహ రామో నివేశ నాక్. విగ 

సౌందర్యస్య హాని ర్భవిష్యతీతి కలుషిత హృదయా మంగళాశాసనవూర్వుక మనువవాజ. మంగళాబి 

ధ్యానమేవ దర్శయతి (రాజ్యమితి.) ద్విజాతిభిః బ్రాహ్మణైః, జుష్టం సేవితం, రాజసూయాభిషేచనం 

రాజసూయయాగే యోఒభి పేకః, అథాభిషిచ్యత ఇత్యుచ్యమానః. తద ర్హం, అనేన మహారాజ్యవ త్తం 

గమ్యతే, కర్తుం దాతుం, లోకకృత్ |బహ్మా, (దీక్షిత మితి.) దీక్షితం నకృష్టైజినం నవనితాభ్య క్రం 

యజమానవేషం, ద్రష్టు మిచ్చామీత్యాహ ((వతసంపన్నం) బుషిణోపవస్తవ్య మిత్యుక్రే మమ 

పౌకుమార్యానుగుణ మేవముక్త మితి మత్వా చతుగుణ ముపవాసం కరోతి శ్రద్ధయా. తదాహ 

(సంపన్న మితి) (వరాజినధరం) వస్త్రుధారణాద ప్యజినధారణస్యోత్కర్ష ఉచ్యతే. (శుచిం) 

తా మపి స్ర్రియం మా స్పృశ, ధర్మపత్నిత్తేన సీతాస్పర్శే న దోష ఇతి మునినోక్తేపి శంకయా 

-పీతావస్ర్రదశాస్పర్శేపి స్నానం కరోతి. (కురంగశృంగపాణిం చ) వీకవసస్ర్రశరో ధన్వీత్యేత 

దహేకయా కండూయనార్గం కృష్ణవిషాణకృత శో భాతిశయ ఉచ్యతే. (పశ్యంతీ త్యాం భజామ్యహం) 

-భావిఫలాపేకాయాం కృతాయా మాంతరాళికఫల మర్గసిద్ద మేవ. అతోఒభి షెకాంతరోయవిరహో 

న|పార్థీతః - యథా సావితీ భర్తారం దర్శయిత్వా అనేనాహ మనేకవు(తా స్వామి త్యర్థితవతీ. 

తేన సిద్ధం భర్తుః వూర్ణాయుఃప్రార్థనం, తద్వత్. పశ్యంతికి హేతౌ శత్నపత్యయః. దర్శనార్హ 

మిత్యర్థః. దర్శనార్థం హి భగవంతం భజంతే. అత ఇయ మపి తథైవాహ. (వూర్యా మితి 

ఉతరాం దిశ మిత్యనంతరం ఇతి మంగళా న్యభిదధ్యుషీతి యోజ్యం. భర్తృవిషయజ్వేన 

_న వాచోక్తవతీతి భావః. ౨౧-౨౪ 

(అథేకి.) కృతకౌతుకమంగళ: అనుష్టితాభిషేకార్థ్ణమంగళః, | ౨౫ 
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పర్యతా దివ నిప్రు_మ్య'సింహో గిరిగుహాశయః, 

లకుణం బారి సోఒపశ్యత్ ప్రహ్వాంజలిపుటం స్థితం: . ౨౬. 

అథ మధ్యమకజ్వ్యాయాం సమాగమ్య సుహృజ్జనై:, 

స సర్వా నర్ధినో దృష్ట్వా సమేత్య ప్రతినంద్య చ. ౨౬ 

తతః పావకసంకాశ మారురోహ రథో త్రమం, 

వైయా[ఘం పురుషవ్యాఘో రాజతం రాజనందన:. ౨౮ 

'మేఘనాద మసంబాధం మణిహేమవిభూపి.త౦, 

ముష్టంత మివ చతూంషి |పభయా సూర్యువర్చుసం. ౨౯ 

క రేణుశిశుక క్రైశ్చ యుక్తం పరమవాజిభి:, 

హరియుక్తం సహసాక్షో రథ మిం|[ద ఇవాశుగం, ౩౦ 

పయయోా తూర్ణ మాస్థాయ రాఘవో జ్వలిత శియా, 304 

స పర్ణన్య ఇవాకా శే స్యనవా నభినాదయకా 

నికేతా న్నిర్యయా శ్రీమాకా మహేందా దివ చంద్రమాః, sou 

(పర్వతా దితి.) ద్వారి (పథమద్వారి, (పహ్వాంజలివుటం జా అంజలిపుటోఒన్యా స్తే త్యంజలి 

పుటః, మళ్వర్ధీయోచ్ (పత్యయః, (పహ్య శ్చాసా వంజలివుటశ్చేతి కర్మధారయః, తం, ౨౬. 

(అథేత్యాది) క్లోకద్యయం. అర్థినః రామదర్శనార్థినః, అభిషేకార్థనో వా, వై య్యాఘం 

వ్యామఘచర్మ పరివృతం, ద్వ్వైపవైయాాసూ దకిత్యణ్, రాజతం రజతవికారం, రాజంత మితి చ 

పాఠః, ఆల్రా- 

(మేఘనాద మిత్యాది.) మేపుస్యేవ నాదోయస్య స మేఘనాదః, తం, అసంబాధం. 

సంబాధరహితం, ఉచితవిస్తార మిత్యర్థః. (కరేణుశిశుకల్పైరితి.) కరేణుశిశుకలైఎః కలభ 

సదృశై ః. 30౪... 

(స ఇతి) ఆకాశే, స్వనవాకా నాదవాకొ, పర్జన్య ఇవ మేఘ ఇవ - “పర్జన్య రసదబ్దేందా' 

విత్యమరః, అభినాదయకా, రథేన దిశ ఇక్ శేషః. మహేందశబ్ద్బ ఉదయాదిపరః. తంల 
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పస్టానం) ( శ్రీరామన్య పితుస్సమీప 

ఛత్రచామరపాళిస్తు లక్షుణో రాఘవానుజః. 

జూగో ఏ (భ్రాతరం (ఖాతా రథ మాస్థాయ. వృష్ధత కి ఈ౨ 

తతో హలహలాశబ్ద స్తుముల సృమజాయత. 

తస్య ని|ష్కు_మమాణస్య జనౌఘస్య సమంతతః, 33 

తతో హయవరా ముఖ్యా నాగాశ్చ గిరిసన్ని భా:. 

అనుజగ్యు స్తదా రామం శతశొఒథ సహ సశ;, తి౪౪ 

అ(గత శ్చాస్య సన్న ద్ధా శృందనాగరురూషితా:. 

ఖడ్డచాపధగా శ్చూరా జగ్ము రాశంసవో జనాః, sy 

తతో వాదిత్రశబ్దాశ్చ స్తుతిశబ్దాశ్చ వందినాం. 

సింహనాదాశ్చ శూరాణాం తదా శుశువిరే పథి, ౬ 

హర్మ్య వాతాయనభ్ధాఖి ర్ఫూషి.తాఖి స్పమంతతః. 

కీర్యమాణ స్ప పుష్పా మె రుయా (స్త్రిభి రరిందమః, sey 

(చృతచామరపాణి రితి.) నీకహస్తేన చత్రం చాపరహస్తేన చామరం చ ధారయ న్నిత్యర్థః. 
శూగోప ఆతపాది భ్యో ఇతి భావః. ౨0 

(తత ఇతి), హలహలాశబ్దః కలకలశబ్దః తస్య నిష్కృమమాణస్య తస్మి నిష్క్రమమాణే 

సతి, జనౌఘస్య హలహలాశబ్ర ఇత్యన్వయ:, CA 

(తత ఇతి.) హయనాగశబ్లాౌ తదాఒ౬ఒరూఢపరా, 39 

(ఆగత ఇతి.) రూషితాః లిహాః, అశంసవః రామశేయ ఆఅశంసమానాః, 3x 

(తత ఇతి) తకః త్మత వీథ్యాం, తదా నిర్గమనకాలే, ర౬ం 

షహర్యవాతాయన న్థాభి5తి) హర్మ్యవాతాయనస్థాభిః (వాసాదగవాక్ష న్థాభిః, Sey 
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రొమం సర్వానవ ద్యాంగ్యో రామపిపీషయా తతః. 

వచోభి రడ్ర్యై ర్త ర రత: త.తిస్టాశ ఎ వవండిరే, తిలా. 

నూనం నందతి తే మాతా కౌసల్యా మాతృనంద నా. 

పశ్యంతీ సిద్ధయ్యాతం త్వాం పిత్యం రాజ్య మవస్థితం, తలా. 

సర్వసీమంతినిభ్యశు సీతాం సీమంతినీవరాం. 

అమన్యంత హి తా నార్యో రామస్య హృదయప్రియాం, ౪౦4. 

తయా సుచరితం దేవ్యా పురా నూనం మహ త్తప:, 

రోహిణీవ శశాంకేన రామ సంయోగమాప యా, ౪౧౪. 

ఇతి ప్రానాదశృంగేషు |పమదాభి ర్నరోత్తమ:. 

శుశావ రాజమార్ల స్థః పియా వాచ ఉదాహృతాః, voy 

స రాఘవ స్తత కథాప్రపంచాజా శుశావ లోకస్య సమాగతస్య, 

ఆత్మాధికారా వివిధాశ్చ వాచః (ప్రహృష్ట రూవస్య పురో జనస్య, vey 

(రామమితి.) రామష్మిపీషయా రామప్రీణనచ్చయ్హా వవందిరే తుష్టువుః, వది అభివాదన 

స్తుత్యో రితి ధాతుః. తిలా. 

స్తుతిప్రకార మేవాహ (నూన మిత్యాది) నందతీత్యత ఇతికర ణం (దష్టవ్యం. తస్య వవందిర 
ఇతి వూర్వేణ సంబంధః. సిద్ధయాత్రం సఫలగమనం, ఆతవీవ పిత్త్యం రాజ్యం, అవస్థితం 

ఆధీష్థుతం, శికొ 

ఉ త్రరక్లొకార్థం హేత్తుత్వేనాహ (సర్వేతి) హి యస్మా క్కారణాత్, నీవం, తస్మాత్, తయా 

సుచరిత మిత్యు క్తరీత్యా | పమదాభి రుదీరితా ఇతి యోజనా. ౪౦౪-౪౨౪ 

(స ఇతి) కథాపపంచాకు లౌకికకథావిస్తారాకా, ఆత్మాధికారాః అత్మాన మధికృత్య 

(పవృతాః, వురః పురస్య సంబంధినః, జనస్య. ౪౩౪ 
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(శ్రీరామస్య పితుస్పమీప (పస్థానం) 

ఏష (శ్రియం గచ్చతి రాఘవో౭ఒద్య రాజ[ప్రసాదా ద్విపులాం గమిష్యకా, 

ఏకే వయం సర్వసన్ఫుద్ధకామా యేషొ మయం నో భవికో శాస్తా. voy 

లాభో జనస్యా౭_ స్య యదేష సర్వం ప్రపత్స్యతే రాష్ట్ర మిదం చిరాయ, 

న హ్య(పియం కించన జాతు కశ్చిత్ పశ్వే న్న దుఃఖం మనుజాధి పే౭_ స్మిజా, ౪౫౪ 

స ఘోషవద్శి శ్చ హయై ర్మతంగజై: పురస్సరై స్ప్వ స్తిక చూతమాగ ధై:. 
మహీయమానః (పవరైశ్చ వాదకై రభిమ్టుకో వైశవజో యథా యయా. ౪౬౪ 

క రేణుమాతంగర థాశ్య సంకులం మహాజ నౌాఘపతిపూర్ణచత్వరం, 

ప్రభూతరత్నం బహుపుణ్యసంచయం దదర్శ రామో రుచిరం మహాపథ౦. ౪౭౪ 

ఇతి శ్రీమదామాయభఖే, అయోధ్యాకాండే, షోడశ స్సర్గః, 
కలీ 

(వష ఇతి,) యం గమి ష్యకా గచ్చతి (శ్రియం 'పావ్లం గచ్చతి. భల 

(లాళ ఇతి,) అస్య జనస్యాఒయమేన లాభః. యదేష సర్వం రాష్ట్రం | పసత్స్యతే, 

ఇఆనస్మి౯ మనుజాధిపే సతి, కశ్చిత్, జాతు కదాచిత్, కించనా ప పియం (పియాఖావం, దుఃఖం 

అనిష్టం చన సశ్యేత్. - ౪౫౪ 

(స ఘోషవద్భి రితి.) స్వస్తికనూతమాగధై ః-స్వస్తికాః జయజయేతి మంగళం (పయుం 

జనాః, వందిన ఇత్యర్థః, సూతాః (బాహ్మణ్యాం క్షత్రియా జాతాః, సారఖ్యే స్తుతికర్మణి చ 

నియుక్తాః- 'బాహ్మాణ్యాం క్షత్రియా త్పూతి ఇత్యమరః, మాగధాః క్షతియాయాం వైశ్యా జ్ఞాతాః, 

రాజ్ఞాం (పబోధన కర్మణి నియుక్తాః - *“మాగధః క్ష[తియావిళో" రిత్యమరః, Vey 

(కరేణ్వితి ) రామో మహాసథం దదర్శేత్యన్వయః. ౪దిల్మ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

మోడశ స్పర్గః. 

[91] 
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అథ సప్తదశ స్సర్గః. 
-ఈతాా. 

నరామో రథ మాస్థాయ సం|ప్రహృష్టసుహృజ్ఞ్జనః,. 

పతాకాధ్యజసంపన్న ౦ మహార్దాగరుధూపితం,. 

అపశ్య న్నగరం శ్రీమా న్నా నాజనసమాకులం, ౧౪ 

స గృహౌ రభ్రొసంకాశె : పొండురై రుపశోభితం. . 

రాజమార్గం యయా రామో మధ్యేనాఒగరుధూపితం, విం 

చందనానాం చ ముఖ్యానా మగరూజాం చ సంచయిః. 

ఉత్తమానాం చ గంధానాం తెమకోశాంబరస్య చ తం 

ఆవిద్ధాభిశ్చ ముక్తాభి రుత్తమై స్సాటికై రపి. 

శోభమాన మసంబాధై సం రాజవథ ముత్తమం, ౪౪ 

సంవృతం వివిధైః పత్యై రృక్ష్యై రుచ్చాదవై రపి. 
దదర్శ తం 'రాజపథం దివి దేవవథం యథా "+ au 

t 
| i 

అథ సప్తదశ స్సర్గః 

అథ రామస్య రాజసమీప గమనం స ప్పదశే, (స రామ ఇత్యాది, పతాకాధ్యజ సరపన్న ౦- 

పతాకాః అనామాంకితాః, తదంకితాని ధ్వజాని, ఎ oy 

(న గృహైరితి.) _మధ్యేన వీథీమధ్యేన, ప్రకృళ్యాదిత్వా తృతీయా. ౨౦ 

| కీదృశం రాజమార్గం యయా? విత్యాకాంకాయా మాహ (చందనానా. మిత్యాదినా.) క్రౌమ 

కోశాంబర స్య -కైమం దుకూలం, “కైమం దుకూలి మిత్యమరః. కోశాంబరం కౌశేయం, 

అవిద్ధాభిః అకృతరంధ్రాభిః, 'నూతనాభి రితి యావత్. స్ప్ఫాటికై ః నృటికైః, స్వార్టేజ్ (పత్యయః, 
తం రాజపథం, సకలభాగ్యయుక్తం రాజమార్ల _మిత్యర్థః, యద్వా, పథమస్య రాజపథస్య 
చదర్శేత్యనేన సంబంధః, ద్వితీయస్య వక్ష్యమాణేన యయా విత్యనేన సంబంధః. శిలా 

జీ! శీ 



అయో భ్యాకా జ్జ స ప్తదశుస్సార్ల ఫ్ - t2¥ 
చీ 

క్ర (శ్రీరామ స్య పితున్సమీప ప్రజ్ఞత) 

ళీ దధ్యడణుహవర్గాకత్తూపై' రేగ్రుచందనై:. "' 
నానామాల్లోపగంభైక్చే సదాఒ భ్యర్చితచత్వరం, ౬౮ 

అశీ ర్యా దాక బహూజ 'శ్వజ్వకా సుహృద్చి స్పముదీరితా£ా, " 

యథార్లం'చాపి సంపూజ్య సర్వా నేవ నరాకా యయా, * - అ, 

పితామహై, రాచరితం తథైవ ప్రపితామహై:. + 
అద్యోపాదాయ తం మార్గ మభిషిక్తో= నుపాలయ, లా. 

యథా స్మ లాలితా: పితా యథా పూర్తై: పితామహైః. 

తత స్పుఖతరం రామే వత్స్యామ స్పతి రాజని, కా 

'. అల మద్య హి భుక్తేన వరమార్డె రలం'చ నః. 

యథా పశ్యామి నిర్యాంతం రామం “రాజ్యే |వతిష్టితం, " .. దం 

తతో హి నః ప్రియతరం నా౭_న్యక్ కించి ద్భవిష్యతి. 

యథా౭_భి* షేకో రామస్య రాజ్యేనాఒమితతేజస:, ౧౪ 

“= 

(దధ్యక్షతహవి రితి.) అభ్యర్చితచత్వరం |పతివూజితాంగణం - “అంగణం చత్వరాజిరే' 

ఇత్యమరః. (యథార్హ మితి.) వీక్షణ భూక్షే పవచనాంజలి[పణామాదిభి రిత్యర్థః, eu. 

(పితామహైౌ రితి.) అద్యాభిషి క్ర క్ష స్వం, పితామహాదిభిక, ఆవరతం వాలితం, తం 0 (పసిద్దం, 

మార్గం మర్యాదాం, అనుపాలయ. ౮ాం 

(యథేతి.) రామే రాజని సత్తి సర్వే వయం, తతః వూర్వస్మాత్, సుఖతరం యథా భవతి 

తథా, వత్సా్యమః ey 

(ఆల మితి). భు కేన భోజనేన, పరమార్థ: ప పరమపురుమా రుషెార్లసాధనభూతై ః జపహోమ 

ధ్యానాదిభి రిత్తర్థః. రాజ్యే (పతిష్మితం అభిషి క్రం, వున స్స్వ్యగృహాయ నిర్యాంతం. యథా 
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ఏతా శ్చాన్యాశ, DS సుహ్ఫాదా ముబాసీనః కథా శుభాః. 

అత్మసంపూజనీ శ్భృజ్వకా యయా రామో మహాపథర్మా . oy 

నహి తస్మా న్మనః కశ్చి చ్చతుషీ వా నరోత్తమాక్, 
నర శృక్నో త్యపొక్రష్టు మతికాంతేపి రాఘవే, . ney 

యశ్చ రామం న వశ్యే త్తు యం చ రామో న పశ్యతి 

నిందిత స్స వసే ల్లోకే స్యా౭.౭2_త్మా ప్యెనం విగర్లతే, ౧౪౪ 

సర్వేషాం హి స ధర్మాత్మా వర్ణానాం కురుతే దయామ్. 

చతుర్ణాంహి వయస్థ్రానాం తేన తే త మనువ్రతాః, ౧౫ 

యథావత్, సశ్యామ, ప్రార్ధనాయాం లోట్, (తత ఇతి.) రాజ్యేనాభిషేకః రాజ్యాయాభిపేకః, స యథా 

(షియకరః తథా తతోఒన్య త్పియతరం కించి న్నాస్సి, (వీతా ఇతి.) ఉదాసీనః స్తుత్మిశవణేన 

నిర్వికారః, అత్మసంవూజనీః: అత్మ సంవూజాజననీః, మనోహర్థజననీర్వా మహాపథం 

రాజమార్గం. cy 

(న హీతి.) కశ్చి దపి నరః, మనశ్చక్షుషి వా, తస్మాత్, అపాక్రష్టుం నివ ర్తయితుం, న 
శక్నోతీ, కిముత నారీజన ఇతి భావః, ఆతి[కాంజే దూరగతేపి, కిముత సన్నిహిత ఇత్యాశయః.౧3 

(యశ్చేతి.) చకారో భిన్న క్రమః. (రామం చ) దర్శనకాల వవ పరివూర్ణామృతసరసి మజ్జయంత 

మపి, (యస్తు) అతిశయితవై లక్షణ్యసంపన్నోపి, (న పశ్యేత్) స్తుతిసల్లాపసత్కారాద్య భావేపి అచేతన 

విలక్షణొకారేణ చక్షుర్విషయం న కరోతి. అతవీవ (యం రామోపి న పశ్యతి) నరస్యాభిముఖ్యే హి 

భగనాకా కటాక్షయితి. (సః) రామ మద్యృష్ట్వా' తత్కటాక్షాఒవిషయః* (నిందితో వసేత్) యావత్తాలం 

నిందిత స్యాత్, (లోకే నిందిత స్స్యాత్.) తం నిందితు మనర్హృః కోపి జనో నాస్తేతి భావః. లోకే 

విషయ [పవణః కశ్చిత్ సత్యా మపి లోకగర్షాయాం స్వయం సంతుష్టో భవతి. న_తథేత్యాహ 

(స్వాత్మాప్యేనం విగర్హత ఇతి) స్యాంతకరణమ హ్యేనం విశేషేణ గర్హతే. రామాఒదర్శనా 

ల్లోకగర్ణ యా చేతి భావః. ౧౪౪ 

(సర్వేషా మితి) సః రామః, చతుర్ణాం వర్ణానాం, సర్వేషా మపి జనానాం, స ప్రద్యుర్ణే షష్టీ, 

వయః స్థానం (ప్రమాణం యస్యా స్తాం, వయోనురూపాం దయాం, హి యస్మా కారణాత్ 
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(శ్రీ శ్రీరామస్య పితుస్సమీప వస్థానల . - 

చతుష్పథాం దేవపథాం శె శ్ర్రైత్యో న్యాయతనాసి జ్ర 

పదకీణం" పరిహరన్ జగామ నృపతే న్నుతః, cy 

స రాజకుల మానాద్య మేఘసంఘోవమై శ్ఫుఖైః. 

(పొసాదశ్ళంగై ర్వివిధైః కైలాసశిఖరోపమై:, ౧2౪ 

అవారయద్ని ర్లగనం విమానై రివ పాండురై:. 

వర్ధమానగృహైశ్చాపి రత్నజాల పరిష్కృత్రై:, అ౮౪ 

తత్ పృథివ్యాం గృహవరం మహేందదభవనోపమం. 

రాజపుతు: పితు ర్వేశ్మ [ప్రవివేశ శ్రియా జ్వలజా, ౧౯ 

స కక్యా ధన్విఖి రుప్తా స్తిసోజతి[కమ్య వాజిభి:. 

పదాతి రపరే కక ద్వే జగామ నరో త్రమః, ౨౦౪ 

కురుతే, తేన కారణేన, తే త మన్నువతా ఇత్యన్వయః. నయనస్థ్సానాం వృద్ధానా మితి వా 

-సర్వవిశేషణం. ణ౫ 

(చతుష్పథా నితి.) చతుప్పథాణ శృంగాటకాని, దేవపథాజా దేవాలయాజు, చైత్యాని చే త్య 

వృక్షస్థానాని, ఆయతనాని సభాదీని చ పరిహరకా అపదక్షిణం పరిహరకా, (పదక్షిణం "యథా 

భవతి తథా జగమేతి సంబందః. ney 

(న ఇత్యాది.) రాజకులం రాజగృహం = “కులం గృహే సీ త్యమరః, వర్ణమానగృమైః 

వర్ధమానలక్ష ణాధిఖ్టాన సమేతగృహెః, పృథివ్యాం గృహవరం పృథివ్యా మద్వితియా మిత్యర్థః. 

పితు ర్వేశ్మ పితు ర్వాసస్థాకం ౧౯ 

(స ఇతి.) వాజిభిః రథయుకై ర్వాజిభిః, పడాతిః పొదచారి. 2౦౪ 
ఇ మస 
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స సర్వా స్పమేశీక్రమ్య కళ్యా 'దికీరథాత్యజ:. 
సన్నివ ర్యా జనం సర్వం శుద్ధాంతం ఫున రభ్యగాక్, రసా వింిల 

తత; (ప్రవిష్టే పితు రంతికం తదా బన్ స్స సర్వో ముదిశో నృపాత్మజే, 

ప్రతీక.తే తస్య పువశ్చ నిర్మ్వమం యథోదయం .చంద్రమస సృరితృతి:. ౨౨౪. 

తి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకోండ్వే, సస్టదశ సర్గః . 

_ అథ అష్టాదశ స్సర్గః ఓ , 

స దదర్శాసనే ౯ రామో నిషణ్ణం పితరం శుభే, 

కైకేయాసహతం దీనం మళ్లేన పరిశుష్యతా. . ౧ 

స పితు శ్చరణౌ పూర మభివాద్య విసీతవక్, | 
తతో వవంచే చరణౌ కేయ్యా .స్ఫుసమాహితః. _ గ్ 

రామేత్యుక్త్వా చ వచనం బాప్పపర్యాకులేక్షణ:, 
= శశాక నృపతి ర్చినో నేకితుం నాఒభిభాషితుం. 3 

(న ఇతి.) శుద్ధాంతం అంతఃపురం. | ౨౧. 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీఠాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

సప్తదశ స్సర్గః. 

— లా 

అథ అష్టాదశ స్సర్గః 

కామ. వవ సుశూాలా 

(స ఇతి.) ఆసనే పర్యంకే-'మూర్చితో : న్యపత శ్రస్మి ౯ పర్యంకే హేమభూషితి. ఇత్యుత్తర త 
వక్ష్యమా ఇత్వాత్, ముఖేనే త్యుపల క్షణే తృతీయా, ౧-౨ 

(రామేతి.) నాభిభాషితుం, 'రామేత్యస్మా దధిక మిత్యర్థః, 3 



ఎఇ యో ధ్యా కా బ్రే= అష్టాదశ స్సర్గః నల 

ఇ... (కైకేయ్యా శ్రీరారూయ ద్లశ్ళరథాశయ జ్ఞాపషనర ఇ 

ల ఇదా 

త దపూర్వుం నరపతే ర్వా రూపం భయోవహర, = ప 

రామోపి భయ మాపన్న: ఢా, స్పృష్ట్వైవ పన్నగరి. = ¥ 

అందియై ర (ప్రహృ షె స్తం -శోక సంతాపకర్శితం, . 
యూ 

నిశ్వసంతం మహారాజం వ్యథికాకులచేతసం. ' ౫ 

ఊర్మిమాలిన మక్షోభ్యం' తుభ్యంత మివ సాగరం, - 
ఉపప్లుత మివాదిత్య.ముక్తాన్ఫత మృషిం యథా. - .._. ౬ 

అచింత్యకల్పం హి పితు స్తం శోక ముపథారయళా, 
బభూవ సంరబ్ధతర సృముద్ర ఇవ పర్వణి. ౭ 

వింతయామానే చ తదా రామ్: పితృహితే రత, 
కింస్వి దద్వైవ నృపతి ర్న. మాం. ప్రత్యభినందతి. రా 

అన్యదా మాం పితా దృష్ట్వా కుపితోపి పృసిదతి, =“ 
తస్య మా మద్య. సంపేక్యు కి మాయాస; ప్రవర్తతే, ,.. ౯ 

(తదితి.) అవుర్వం అదృష్టవూర్వం* రామోపీ త్యపిశబ్లేన దుఃఖసహ్మ స సద్భావేప్యక్షుబితో 

రామో దశరథవిమాదస్య స స్వ హేతుకట్వ మాశంక్య భయ మాష కన్న ఇత్యవగం కవ్యం. . ౪ 

_ (ఇం(దియై రిత్యాది) క్లోకద్వయే దృష్ట్వా భయమాపన్న ఇత్యేత దన్తుకృష్య, , సంబధ్యతే. 

ఉపవన్లతం రాహు గం, ఉక్తాన్సృత మృషిం యథా బుషిమివ స్థితం, నిస్తేజస్క మిత్యర్థః. ౬ 

(అఛింత్యకల్పమితి.) ఆచింత్యకల్పం అసంభానిత మిత్యర్హః. ఉపఛారయకా విదారయకా, 

సంరబ్దతరః సం భాంతతరః క్, శ CC 2 

.. (చింతయామాసేతి,) కింస్విత్ కిం” వా, అదై (వే త్యేవకారవ్య వచ్చేద్య మాహ (ఆన్యదేతి) 

ఆయాస: చిత్తక్షేశోః, ఇతి చింతయానూసేత్యన్యయిః, "౯0 
ee 



75కి శ్రీమ్నధామాయోలే, గోవరద ర్రాజీయవిశిషే 

స దీన ఇవ శోళార్తో విషజ్ఞవదనద్యుతి?; - - 
కైకేయా.మభివాడ్యైవ రామో వచన మబవీక్. మ ౧౮ 

కచ్చి న్మేయా నాపరాధ్ధ మజ్జానా 'ర్యేన"మే పితా, 

కుపిత స్త నృమాచత్వు త్వం. చైవైనం ప్రనాదయ. ౧౧. 

అ(ప్రసన్న మనసా: కిన్ను సదా మాం ప్రతి వత్సల:, 

వివర్ణవదనో .దీనో నహి మా మభిఖాషతే. ౧౨ 

శారీరో మూనసో వాపి కచ్చి దేనం న బాధతే, 
సంతాపోజవా భితాపో వా దుర్లభం హి సదా సుఖం. ౧౩. 

కచ్చి న్న కించి దృరతే కుమారే పియదర్శనే, 

శతు) ఘ్నే వా మహాసత్వే చూత్తూజాం వా మమాఒశుభం. వ. 

అతోషయ న్మహారాజ మకుర్ణజావా పితు ర్వచ:, 

ముహూర్త మపి. నేచ్చేయం జీవితం కుపితేనృ పే. ౧౫. 

యతోమూలం నర: పళ్యేత్ పోదుర్భావ మిహాత్మనః:, 

కథం తస్మి న్న వర్తేత (ప్రత్యకే. సతి దైవతే. ౧౬. 

(కచ్చిదితి.) నాపరాద్ధం అపరాధో న కృతః, ఆజ్ఞానాక్ | పమాదాత్. ర 

(శారీర ఇతి) శారీరః సంతాపో వ్యాధిః, మానసోఒభికాప ఆధిక, (దుర్లభం హేతి.) 

వుణ్యపాపారబ్ధళ్వా న్మానుషశరేరస్యేతి భావః. ౧౩- 

(కచ్చిదితి.) మాత్యణా మితి నిర్ధారణే ప షష్టి, కచ్చి దితి (పశ్నే. కించి దశుభం న కచ్చి? దితి 

సంబంధః దళం ౫ 

(యత ఇతి) ఇహ జగతి, నరః ఆత్మన; దేహస్య, (పాదుర్భావం ఉత్పత్తి లిం, యతోమూలం 

యత్కారణకం, పళశ్యేర్, (పత్యక్షే దై వతే, సకి సిద్దే, తస్మి౯ పితరి, కథం న వర్తేత? తద్వశ నవ 

వ చ్తెతేత్యర్థః. ౧౬. 



అయోధ్యాకాణ-అష్టాదశస్పర్గ: 

(కైకేయ్యా శ్రీరామాయ దశరథాశయజ్ఞాపనం) 

కచ్చి త్తే పరుషం కించి దభిమానాత్ పితా మమ, 

ఉక్తో భవత్యా కోపేన యత్యాఒస్య లుళితం మనః. 

విత దోచక్యు మే దేవి తత్త్వేన పరిపృచ్చత:, 

కిన్ని మిత్ర మపూర్వోఒయం వికారో మనుజాధిపే. 

ఏవ ముక్తాతు కైకేయీ రాఘవేణ మహాత్మనా, 

ఊవా చేదం సునిర్లజ్జా ధృష్ట మాత్మహితం వచః, 

న రాజా కుపితో రామ వ్యసనం నాఒస్య కించన, 

కించి న్మనోగతం త్యస్య త్యద్భయా న్నా భిభాషతే, 

పియం త్వా మప్రియం వక్తుం వాణీ నా౭_స్వోపవ ర్రశే, 

త దవశ్యం త్వయా కార్యం య దనేనాశుతం మమ. 

విష మహ్యం వరం థత్వా పుకా మా మభిపూజ్య చ, 

స పశ్చా త్రవ్యతే౭_ రాజా యథాన్య: (పొక్ళత స్తథా. 

(కచ్చి త్ర ఇతి.) తే అభినూనాత్ తవ వాల్లభ్యాత్, కోపేన వా మమ పితా, భవత్యా 

త్పరుష ముక్తః కచ్చిత్? యత యేన, అస్య మనః, లులితం కలుషితం. 

(వీత దితి.) కిన్ని మిత్ర మిత్యా ద్యాచక్ష్వేతి వూర్వో క్రస్య సర్వస్య సం గహః. 

(వీవమితి.) వీవం ఇతి ధృష్టం [పత్యక్షతో రామానిష్టవచన విషయవై క్షభ్య రహితం. 

(న రాజేతి) త్వద్భయా దిత్యన్య వివరణం ((పియ మితి ) ఆ శుతం (పతిజ్ఞాతం, 

తత్కిమిత్య పేక్షాయాం సామాన్యతో దర్శయతి (విష ఇత్యాదీనా.) 
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730 (శ్రీమద్రామాయణే, . గోప్తందరాజీయపిశిస్పే 

అతిస్ఫజ్య దోదోనీతి వరం మమ విశారపతిపి + 

స నిరర్ధం గతజలే సేతుం బంధిళు మిచ్చతి. +: ౨౩ 

“2 ధర్మమూల మిదం-రామ విదితం చ సతామప్తి, S 

తత్సత్యం న తటే ద్రాజా రుఫిత, స్వత్క్మృతే యథా... ౨౪ 

a యది త ద్యకుశే" రాజా శుభం వా యడి వా౭.శుభం, "' 

కరిష్యసి తత స్సర్వ. మాఖ్యాస్యామి పున నాహం, | ౨౫ 

యది త్వభిహితం రాజ్ఞా త్వయి త్ర న్న' విపత్స్యతే,. 

తతోఒహ మభిధాస్యామి న హ్యేష త్వయి వక్ష్యతి. ౨౬ 

ఏతత్తు వచనం (శుక్వా కైకేయ్యా సముబాహృతం, . 

ఉవాచ వ్యథితో రామ స్తాం దేవీం శృపసన్ని ధా. ౨౭ 

నాన 

(అతిసృజ్యేతి.): అతిసృజ్య (పతిజ్ఞాయ, గతజలే సేతుం బంధితు మిచృతీతి. దానన్య 

వూర్వమేన కృతత్వాత్ ఇదాఖీం తృత్సరిహారవ్యాపారో వ్యర్థ ఇతి భావః, _ - ౨౩ 

(ధర్మమూల మితి.) ఇదం జగ ద్ధర్మమూలం, ఇదం చ సతాం విదితం సద్ని ర్విదితం, 

క్రస్యచ వర్తమాన ఇతి షష్టీ. తత్ తస్మాత్, సత్యం సత్యరూపధర్మం, రాజా, త్వత్కృతే 

'తృత్సయోజనాయ, మయి కుపిత'స స్పజా, యథా న ' త్యజేత్ తథా కుర్విత్యర్థః. ' ౨౪ 
Ca 

ప్ 

తర్పిత ద్విశేషతో వ కన్య మిత్యతాహ (యదీతి.) శుభ మశుభం వా త త్ప్రతిజ్ఞాతం రాజా 
"య ద్వక్ష్యతి తర్ త్వం కరిష్యసి యది, తదా రాజ్ఞో వివక్షిత మహమేవాఒ౬ఖ్యాస్యా మీత్యర్థః. ౨౫ 

రాజైవ కుతో న వడతీత్యత్రాహ (యడితి.) న విపత్స్యతే యది విఫలం న భవిష్యతి చే 
దిత్యర్థః, విం 

\ సు శో న్వ్ 

(వీత దితి.) వ్యథితః గురువచనం కరిష్యతి న వేతి సందేహన్య విషయోఒస్మేతి సంత ప 

ఇత్యర్థః, rn 



“అయోధ్యాకాచ్దే - లద శనం [ 

(కై క్రేయ్యా .శ్రీరా రానూయ దశర థా శయజ్ఞా నం) 

అహో ధి కష సే చ్రేవి వక్తుం మో మీద్భశం' వచః 

అహం హి వచ నో ద్భాజ్ఞ: పతేయమపి పావకే. & ౨రా 

. భక్షయేయీం విషం: తీచ్ణం 'మజ్జ్టేయ మపి వాజర్దవే, విధా 

నియక్తో గురుణా పితా నృపేజణ చ హి తేన చ. .. చిక 

కడా వచనం శ్లేవి. రాజ్ఞో య దభికాంకితం, - | 

షే (పతిజానే చ రామో ద్వి ర్నా భిభాషతే, శం 

జ క త మార్దవ సమాయక్త మనార్యా సత్యవాదినం, . 
Pua 

ఉవాచ రామం కెకేయో వచనం భశ దారుజమ్. | ణా 

పురా దైవాసురే యద్జే పిత్రో తే మమ రాఘవ, = 

రకితేన వరౌ దత్తా నశ ల్వేన మహారజే., - + - రవి: 

తత మే: యాచితో రాజో భరతస్యా౭_భిషే షేచనం, " 

గమనం దండకారజ్యే తవ 'ఛాద్యైవ రాఘవ. ॥ ఈఈ. 

వ్యథామేవాహ (అహో ఇత్యాదినా.) అల 

(నియుక్త ఇతి) గురుత్వపితృత్వనృపత్వహితపరత్వాని వచనకరణహేతవః. కరిష్యే 
తది త్యనుకర్ష ః. ౨౯ 

(తదితి,) యక్ కార్య మభికాంక్షితం, తద్వచనం తద్విషయవచనం, (బ్రూహి. తత్కార్యం 
రిష్య, (పతిజానే చ (ప్రతిజ్ఞాం కరోమి చ (రామో ద్వి ర్నాభిభాషతే) వినా (పతిజ్ఞయా 

రామో ద్విరుక్రిం న కరోతిత్యర్థః, 7" ఉంంతత 

(తత) వర పదాననిమి త్తం. 43-3౪ 
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యది సత్యప్రతిజ్జ ౦ త్వం పితరం కర్తు మీచ్చసి, 

అత్మానం చ నర (శేష్ట మమ వాక్య మిదం శృణు. : తా 

సన్ని దేశే పితు స్తిష్ట యథా తేన |ప్రతిశుతమ్, 

త్యయా2_ర ణ్యం (పవేష్టవ్యం నవ వర్ణాణి పంచ చ. 3 

భరత స్త్వ్వభిషి చ్యేత యదేత దభిషేచనం, 

త్వదరే విహితం రాజ్ఞా తేన సర్వేణ రాఘవ. 3౬ 

సప్త సష్ట చ వర్షాణి దండకారణ్య మా[ితః, 

ఖిషేక మిమం త్యక్త్వా జటొజినధరో వస 38 & 

భరత: కోసలపురే |ప్రశాస్తు వసుధా మిమాం, 

నానారత్న సమాకీర్ణాం సవాజిరథకుంజరాం. శిలా 

ఏతేన త్వాం నరేంద్రోఒయం కారుజ్యేన సమాప్పతః, 

శోకసంక్షిష్టవదనో న శక్నోతి నిరీకితుం. ౩౯ 

విత త్కురు న రేందస్య వచనం రఘునందన, 

సత్యేన మహతా రామ తారయస్వ న రేశ్వఠం, ళం 

(సన్నిదేశ ఇతి.) సన్నిదేశే నియమునే. 3౫ 

' (భరత ఇతి.) యదేత దభిషేచనం అభిషేకసాధనం, త్వదర్థే విహితం, తేన సర్వేణ రాజ్ఞా 

భఖ రతోఒ భిషిచ్యేతేతి యోజనా. ఆశ్వ తిలా 

(నీతేనేతి) నీతేన నరద్వయ।పదాననిమిత్తేన. ఈకాలం 
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(శ్రీరామేణ కై కేయ్యాజ్ఞానుమోదనం) 

ఇతీవ తస్యాం పరుషం వదంక్యాం నవైవ రామః [పవి వేశ శోకం, 
(ప్రవివ్యథే చాపి మహానుభావో రాజా తు పుత్రవ్యసనాభితప్త:. ' ౪౧ 

ఇతి శ్రీమదామాయణఖే, అయోధ్యాకాండ, అష్టాదశ స్సర్గః. 
—— ————— 

ఆథ వీకోనవింశ స్సర్గః 

త దప్రియ మ మితుఘ్నో వచనం మరణోపమమ్, 

శ్రుత్వా న వివ్యథే రామః కైకేయీం చేద మబువీత్. ది 

ఏవ మస్తు గమిష్యామి వనం వస్తు మహం త్యితః, 

జటాజినధరో రాజ్ఞః ప్రతిజ్ఞా మనుపాల యక. వి 

ఇదం తు జాతు మిచ్చామి కిమర్థం మాం మహీపతిః, 

నా౭ఒ.భినందశి దుర్ధర్తో యథాపుర మరిందమ:. త 

(ఇతీలి.) ఇవశ బ్దేనా _న్యాన్యపి పరుమాణి బహూ నుగకానితి గమ్యతే, శోకం ముఖవైవర్హ్యాది 

-బా హ్యవికారం, ప్రవివ్యథే చాపి రామవికారాదర్శనేనా ప్యధికం వివ్యథ ఇత్యర్థః. ౮౧ 

ఇతి శ్రీగోనిందరాజవి రచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పేతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

అష్టాదశ స్సర్గః. 

అథ వీకోనవింశ సర్గః 

ఆశే 

(తదోతి.) మరణోపమ మితి లోకదృష్ట్యాం ౧ 

(వీవ మితి) ఇతః అస్మా న్నగరాత్. ౨ 

(ఇదం త్వితి.) యద్యప్యేనేన కారుణ్యేన సమావ్లత ఇ త్యనభినందనే హేతు రుక్తః, తథాపి 

మత్స్వభావం జానకా కిమర్థం నాభినందతీ త్యా హేతి బోధ్యం. (యథావురల) యథావూర్యం. 3 
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మన్యు ర్న యా కార్యో దేవి బూమి శీవాజ గ్రతః, 

“యాస్యామ్ భ్ :ను ప్రీతా | వనం చిరజటాధర:. ae ళా 

హితేన గురుణా ప్రా “కృతళ్లేన నృ శే పేజి చ, క 

నియజ్యిమానో విపబ్ధ: కింన కుర్యా మహం (ప్రియం. ॥| ౫ 

అళీకం మానసం త్వేకం హృదయం. ధహతీవ మే, 

స్వయం య న్నాహ మాం రాజా భరతస్యా౭ భిషే షేచనం. లు. 

అహం హి సతాం. రాజ్యం చ ప్రణా నిష్టా ధనాని చ, 

హృష్టో భా శే స్వయం" దద్యాం భరతాయాజ_పదోదితః. ౭. 

కిం పున ర ను'జేం ద్రేజ స్వయం పితా 'వజోగితే? 

క తవచ ప్రయకామార్థం (ప్రతిజ్ఞా మనుహెలయజా. - -*- ౮ 

త దాశ్యానయ హీమం త్వం కిన్ని ఇదం య న్మబాపతిః, 

వసుధాసక్రనయనో మంద మశూణి ముంచతి. ' = ౯ 

(మన్యు రితి,) మన్యుర్ధెన్యం జా 'మన్యుర్దెన్య (కతా (కుధీ'త్యవురః, (బూమి (బవీమి, ల 

(హితేనేతె,)-హేతేన హితపరేణ, గురుణే త్యనేన రామస్య తస్మా న్మంతవిశేషస్వీకారోస్తేతి 
గమ్యతే. కృతజ్జేన స్వకృత వర్శపదానాభిజ్షే న. -- > 

(అళికమితి.) ఆళీకం అ్మపియం, మాససం మనసి వర్తమానం. ఓ 

- తవా& పీతి ర్భవిష్యతీతి నో_కవా నిత్యాశంక్యాహ (ఆహం హీతి). సీతాం; ధకుర్భంగ కాల 

ఇతి భావః. (కిం వునరితి.) ష్మితా చోదిత స్తవ (పియకామార్థం ' పతిజ్ఞా మనుపాలయం శ్చ, 

దద్యా మితి కిం వునః :2 - ౮ 

(కదితి.) ఇ ఇమం రాజానం, త్వ మాశ్వాసయ, అ(శ్రూణి. ముంచతీతి యత్. ఇదం కన్ను? 
నిర్హేతుక మిత్యర్థః. "శంంం.. 
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(శీ రామేణ శెకేయ్యాజ్ఞాను మోదసం) 

గచ్చంకు 'చైవా౭.2.నరుతుం దూతా శీ ఘజవై' ర్హ యః... 

భరతం మాతులక్షుల్లా _దద్యైవ నృపశాసనాత్. . . ౧౦ 
' 

జ 

జ్ దండకారణ్య మేషో౭-హ మితో గచ్చామి సత్తరః క 
అవిచార్య పితు ర్వాక్యం సమా వస్తుం చతుర్ధశ. / ల ౧ంం 

సా హృష్టా, తస్య 'తద్యాక్యం ఢుళ్వా రామస్య కైకయ్తూ, 
(ప్రజ్ఞానం శ్రద్దధావాా | హి త్వరయామాస రాఘవం. ౧౨ 

ఏవం భవతు యాస్యంతి. దూతా శీ ఘజవై, ర్రయెః, 

భరతం మాతులకులా దువావర్తయితుం నరాః. ౧౩ 

తవ త్వహం కమం మనే నోత్సుకస్య విళంబనర, -, 
గామ తస్మా దిత శీఘ్రం వనం త్వం గంతు మర్హసి. ' 0౪ 

వ్రీడాన్విత స్సంయం యచ్చ నృప స్తాం నా౭_భిభాషకే, 

నైతక్ కించి న్నర।శేష్ట మన్యు రేషోఒపనీయతాం. ౧౫ 

(దండకేతి ) సితుర్వాక్య మవిచార్యైవనం గచ్చేతి పితా నోక్త మితి విచార మక్కత్వే త్యర్థః. 

సమాః సంవత్సరాజా. | : , ౧౧-౮౩ 

అయం యావద్భరతాగమనం విళంబిష్యతే చే న్మహా ననయ స్స్యాత్, భరతస్య 

-జ్యేష్టభ్రాతృభక్తత్వాదితి మత్వాఒఒహ (తవ క్వి.) ఉత్సుకస్య భళాతాభ షెక దర్శనోత్సుకస్య 

గమనోత్సుకన్య లం - - i Pp వ. ఇ 5 

((వీడాన్విత ఇతి.) నృపో (వీడాన్విత స్సక్షా స్వయం నాభిభాషత ఇతి యక్, వీతత్, న కీంచిత్ 

విచారానర్హం, (పీడాం వినా కారణాంతరాభావాత్. మన్యుః. స్వయం నాభిభాషత ఇత్తా(గహః, 

దైన్యం వా. ౧౫-౧౬ 
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యావ త్త్వం న వనం యాత్రః ప్లరా దస్మా దభిత్వరక్షా, 
పితా తావన్న తే రామ స్నాస్యతే భోక్యుతేపి వా. ౧౬ 

ధి క్కష్ట మితి నిశ్శ్వస్య రాజా శోకపరిప్తుత:, 
మూర్చితో న్యవత త్రస్మికా పఠ్యం కే హేమభూపితే. ౧౭. 

రామో ప్యుత్యావ్య రాజానం కైకేయ్యాఒభిప్రచోదిత:, 
కశయేవాఒ౭౬హతో వాజీ వనం గంతుం కృతత్వర :. ౧౮ 

త దప్రియ మనార్యాయా వచనం దారుజోదయం, 
శుంత్వా గతవ్యథో రామ: కైకేయీం వాక్య మబవీక్. ౧౯ 

నాహ మర్థపరో దేవి లోక మావస్తు ముత్సహే, 
విద్ధి మా మృషిభి స్తుల్యం కేవలం ధర్మ మాస్థితం. ౨౦... 

య దత్రభవతః కించి చృక్యం కర్తుం ప్రియం మయా, 
వొణానపి పరిత్యజ్య సర్వథా కృత మేవ తక్. ౨౧ - 

న హ్యతో ధర్మచరణం కించి దస్తి మహత్తరం, 
యథా పితరి శుభూూషా తస్య వౌ వచన క్రియా. ౨౨. 

(ధిగితి.) ఉక్తాసత్యవచనం (శుత్వేతి భావః గది. 

(రామ ఇతి.) కృతత్వరః, అభూదితి శేషః ౧౮౧౯ 

(నేతి) లోక మావన్తుం, ఉపాన్వధ్యాజ్ వస ఇతి కర్మత్యం. ధర్మం, ఆస్థితం ఇ్మశ్రితం, 
అనేన రాజ్యాయ భరతాగమనం (పతీక్షతే రామ ఇతి కై కేయాశంకా వారితా. ౨౦. 

(యదితి.) అ్య(త్రభవతః వూజ్యస్య, పితుః కృత మేవ, ఇతి విద్ధీతి శేష. వం 

(న హితి) శుశూషా పాదసంవాహనాదిః, వచన (కియా వచనకరణం, ౨౨-౨౩ 



అయోధ్యాకాళై-ఏకోనవింశస్నర్ల: 737 

(శ్రీరామేణ కై కేయ్యాజ్ఞానుమోదనం) 

అనుక్తో ప్యతభవతా భవత్యా వచనా దహం, 

వనే వత్స్యామి విజనే వర్షాణీహ చతుర్దశ. ౨2 

న నూనం మయి కైకేయి కించి దాశంససే గుణం, 

య ద్రజాన మవోచ స్వం మమేశ్వరతరా సతీ, ౨౪ 

యావ న్మాతర మాపృచ్చే సీతాం చానునయా మ్యహం, 

తతో౭_ ద్యైవ గమిష్యామి దండకానాం మహ ద్యనం. ౨౫ 

భరత: పాలయే [చాజ్యం శుశూషేచ్చ పితు ర్యథా, 

తథా భవత్యా కర్తవ్యం స హి ధర్మ స్పనాతన:* ౨౬ 

స రామస్య వచ [శృుత్వా భృాశం దు;ఖహత: పితా, 

శోకా దశక్నువజ బాష్పం |ప్రరురోద మహాస్వనం. ౨౬ 

(నేతి.) గుణం ఆర్షవౌదార్యాదిగుణం, నాశంససే న జానీష ఇత్యర్థః. ఈశ్వరతరా 

ఆత్యంతనియం త్రీ, ౨౪ 

అద్యైవ గంతవ్య మిత్యు క్షం. తత యత్కించి ద్విళంబం యాచతే (యావ దితి ) మాతరం 

యావ. దాపృచ్చే, సీతాం చానునయామి, తావ దనుజ్ఞాం కుర్వితి శేషః, తతః తదనంతరం, అద్యైవ 

దివే. దండకానాం మహద్వనం- దండో నామేక్ష్వాకు సుతః, తస్య రాష్ట్రం శుక్రశాపా త్పాంసువర్లేణ 
వినాశితం స దరణ్య మభూత్, తద్రాష్ట్రం తన్నామ్నా దండక మిత్వుచ్యతే, సంజ్ఞాయాం క న్నితి 
=) (పత్యయః., (పదేశభేదా దృహువచనం. 4 

(భరత ఇతి.) ధర్మ స్పనాతన ఇత్మత ధర్మా పేక్షయా వుల్లింగత్వం. ౨౬. 

ఓన ఇతి) బాష్ప మశక్నువకా, నిరోద్దు మితి శేషః. ౨౭. 

[983] 



738 “ శ్రీమామోయకే,' గోపిందరాజీయపశిషే 

వందిత్వా చరణౌ రామో ఏసంజస్య పితు స్తథా, 
కైకేయ్యా శ్చా ప్యనార్యాయా నష్పపాత మహా ద్యుతి ౨౮ 

అ స రామః పితరం కృత్యా కెకేయోం చ పదజీ.ణరా 

నిష్కు_మ్యా౭.౦తఃపురా త్తన్నాత్. స స్వం దదర్శ సుహ్మృజ్ఞనం. కా 

i తిం బాష్పపరిపూర్ణాత్త.: పృష్పతో౭నుజగామ హృ 

లక్ష్మణ: పరమ క్రుద్ధ, స్పుమిత్రానందవర్దన:. =... ఈం 

లవ ఆ అఖిషేచనికం భాండం కృత్వా రామః పదతీణం, 

శనై ర్జగామ సే పేడో. దృష్టిం తతాఒవిచాలయణా. తల 

ము న చాస్య మహతీం లక్ష్మీం రాజ్యనాశోఒపకర్షతి, 

లోకకాంతస్య కాంతత్యా చీతరశ్మే రివ క్షుపా. త౨ 

వ న వనం గంతుకామస్య త్యజత శ్చ వసుంధరాం, 

సర్వలోకాతిగ స స్యవ లక్యుతే చిత్తవి కియా. తతి 

(వందిత్వేతి.) నిష్పపాత నిర్జగామ. ఒం... తిర౮ాంం 

(అభిషేచనిక మితి.) ఆభిషేచనికం అభిషేకపయోజనకం, భాండం ఉపకరణజాతం. 

|పదక్షిణకరణం, “పశ స్తమాంగళ్య దేవతాయతనచతుష్పథాదీళా|పదక్షిణ మావర్తయే” దిత్యాది 

ధర్మశాస్తోల్లంఘనభయాత్, నతు తదాసక్యా. దృష్టిం తృతా౭విచాలయకా స్వయం. త (త నిరషేక్ష 

ఇత్యర్థః. సాపేక్షః భరతస్యాఒనేనాభిషేకోస్త్వెతి వ్రాక్థనానహితః. శనై ర్హగామ, తత _దేవతా 

సాన్నిధ్యసంభవా దితి భావః, స . ఆ తిం 

(న చేతి) లక్ష్మీం ముఖవికాసం, రాజ్యనాశః రాజ్యభ్ర౦శ:ః. తి౨ 

రామస్య ముఖవై వర్ణ్యాది శరిరవికారాభావ మభిధాయ. ఘానసవికారాభావ మవ్యాహ 

(న వన మితి.) సర్యలోకాతిగస్య తుల్యమానావమాన స్య, పరమయోగీశ్వర సే స్యేత్యర్థః... =. లా 



లానే 
Cay (ఆ అయోభ్యాకాళ్డే- వికోనవింశ స్సర్గ: 

(కి శ్రీ రామస్య కౌసల్యాగృహ ప్రస్థా: సమ్) 

లా 'హపర్య శుభం -ఛకుం వ్యజనే చ స్వలంకృతే,. . న 

విసర్ణయిక్వా స్వజనం రథం పౌరాq స్తథా ఉనాకా. 3౪ 

ధారయజా మనసా దుఃఖ్ల ,మింద్రియాణి నిగృహ్య చ 

ప్రవ వేశాత్మవాజా వేశ్మ మాతు ర(పియశంసివాకా. ౩౫ 

సర్వో హారభిజన శ్రీమాకా శ్రీమత సృత్యవాదిన:, 

నాఒలక్షయత రామస్య కించి దాకారమాననే. న 3౬. 

ఉచితం చ మహాబాహు ర్నజహ్లా హర్త మాత్మనః, 

శారద స్సముదీర్ణాంశు శృం, ద స్తేజ ఇవాత్మజం. 32. 

వాచా మధురయా రామ 'స్సర్వం సమ్మానయః జనం, - 
మాతు స్సమీపం ధీరాత్మా ప్రవివేశ మహాయశాః. ఆలా 

_ తం గుకై స్పమతాం.ప్రాప్తో భ్రాతా విపులవిక్రమః, 

సౌమిత్రి రనువవాజ ధారయజ్షా దుఃఖ మాత్మజం. 3౯ 

((పతిషిధ్యేత్యాది.) వ్యజనే వాలవ్యజనే, (ధారయన్నితి.) రామస్య పరదుఃఖాసహిమ్లత్వా జ్యో 

ది 

ద్దుఃఖశబ్దేన సుహృజ్జనదుఃఖదర్శనజం దుఃఖ ముచ్యతే, అృపియశంసివాజ అ(పియ 
మభిధాతుకామః, క్వృసుసమాసాభ్యాసలోప ఆర్ష ః, 3౫. 

(సర్వ ఇతి.) ఆకారం వికృతాకారం, శ్రీమాజా రామాభిషేకార్థం కృతాలంకారః. 3౬ 

(ఉచితమితి.) ఉచితం యోగ్యం, సహజ మిత్యర్థః, జ 

నీతాదృశదుర్దశాయా మపి రమయితృత్వరూసం రామశబ్దార్థం (పకటయతి (వాచేతి.) ౩౮ 
అం 

(తమితి) గుణైః సుఖదుఃఖాదిభిః, సమతాం [పాప్తః సమానదుఃఖ ఇత్యర్థః. శిలా 



740 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవింద రాజీయపిశిష్టై 

(ప్రవిశ్య వెశ్మాతభృశం ముదాఒన్వితం సమీత్యు తాం చార్థవిపత్తి మాగళాం, 
న చైవ రామోఒత్ర జగామ వి క్రియాం సుహృజ్జన స్యాత్మవిప త్తశంకయా. ౪౦ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ఏకోనవింశ స్సర్గః. 

పేనిన 

అథ వింశ స్సర్గః 

తస్మిం స్తు పురుషవ్యాయఘే నిమ్భామతి కృతాంజలౌ, 

అర్హశబ్బొ మహాజా జే ప్ర్రీణా మంత:పురే తదా. ౧ 

కృత్యే ష్యచోదిత: పితా సర్వస్యాంత;పురస్య చ, 

గతి ర్య శృరణం చాపి స రామోఒద్య ప్రవత్స్యతి. వి 

కౌసల్యాయాం యథా యుక్తో జనన్యాం వర్తతే సదా, 

తథ్రెవ వర్త తేఒన్మాసు జన్మపభృతి రాఘవః. 3 

a 

((పవిశ్యేతి) అర్థవిపత్రిం అర్థనాశం, సుహృజ్జనన్య. ఆత్మవిపత్తిశంకయా (పాణనాశ 
శంకయా, విక్రియాం న జగామ స్వవిక్రియాస్ఫురణే సు హృజ్ఞనో నశ్యేదితి శంకయా స్వవిక్రియాం 
రాజ్య నాశజాం నాఒదర్శ్మయ దిత్యర్థః. ళం 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండ వ్యాఖ్యా నే, 

వీకోనవింశ స్సర్గః. 

అథ వింశ స్పర్ల్గః 

. —— = “రా 

(తస్మిన్నితి.) ఆర్తశబ్దః ఆర్హానాం యాదృశ శృబ్దః తాదృశ ఇత్యర్థః. ౧ 

(కృత్యేష్వితి.) అంతఃవురస్య, కృతేషు కర్రవ్యేషు విషయే, గతిః క_ర్పృత్వేన (పాహ్యః, 
శరణం రక్షీతా శరణం గృహరక్షి తో” రిత్యమరః చి 

(కౌసల్యాయా మితి.) యుక్రః సావధానః, వర్తతే శృుశూషతే, - 3 



అయోధ్యాకాణైే-వింశస్సర్గ: 1శ] 

(శ్రేరామన్య కౌసల్యాగృహగమనం) 

న క్రుద్ధ్య త్యభిశ ప్రోపి [కోధనీయాని- వర్ణయజా, 
క్రుద్దాకా పనాదయజా సర్వాళా స ఇతోఒ ద్య ప్రవత్స్యతి. నన 

అబుద్ధి రత నో రాజా జీవలోకం చర త్యయం, 

యో గతిం సర్వభూతానాం పరిత్యజతి రాఘవం. ౫ 

ఇతి సర్వా మహిష్య స్తా వివత్సా ఇవ ధేనవ;, 
పతి మాచుక్రుశు శైవ సన్వరం చాపి చుక్రుశు;. ౬ 

స హి చాంతఃపురే ఘోర మా ర్రశబ్దం నుహీపతిః 
పుతుశోకాభిసంత ప్ర (శుత్యా వ్యాలీయతా౭_= ననే. తి 

రామ స్తు భృశ మాయస్తో నిశ్యసన్నివ కుంజరః, 

జగామ సహితో ఖాతా మాతు రంతఃపురం వశీ. లా 

= నామన ముకు వం సంలు మతు 

(న (కుద్ధ్యతీకి.) యః అభిశప్తోపి పరుష ముక్తోపి, న కుద్ద్యతి, ,కోధనియాని [కోధహేతు 
కర్మా ణి, వర్ణయకా, కుద్దా౯ కేవల మ్మాగహేణ కుపిశాక |పసాదయం శ్చ వర్తతే, సః, ఇతః 

-అస్మాద్దేశాత్, | పనత్స్యతి, హంతేతి శేషః, జ్ర 

(అబుద్ధిరితి) య స్స్పర్వభూతానాం గతిం రాఘవం పరిత్యజతి సనో రాజా అబుద్ధిస్స ఇ 

లోకాజు చరతి భక్షయతి, నాశయతీత్యర్థః, చర గతిభక్షణయో౨తి ధాతుః. ౫ 

(ఇతీతి.) ఆచుక్రుశుః నిందంతి స్మ. చుకుశుః రురుదుః. ౬ 

(స ఇతి.) వ్యాలీయత లజ్ఞాదుఃఖభరేణ శయ్యాయాం' నిలీనోఒభూదెత్యర్థ:. ౭ 

(రామ. ఇతి.) భృశ మాయ'స్తః = “వ్యసనేషు మనుష్యాణాం భృశం భవతి దుఃఖితి 

ఇత్యు క్షగుణవ త్రయాఒ౭౦తఃవురార్తన్వన (శవణేనాతిఒశయేన సంజాతదుఃఖ:, నిశ్వనన్నివ 

కుంజరః పరదుఃఖస్యాపరిహార్యతాం మత్వా గుష్తదుఃఖస్సళా కుంజర ఇవ విశ్వన న్నిత్యర్థః. వశీ 

“"స్వాయత్తీకృతేంద్రయః. ౮ 
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సో౬పశ్య త్నురుషం.తత్తు వృద్దల పరమపూజితం, 

ఉఊపవిష్టం గృహద్వారి .తిష్టత శ్చౌ౭-పరాజ బహూకా.. 

దృ మవ తు తదా రామం శ్నేసర్వే! సహసోద్టితాః ఫ్; " 

జయేన జయతాం |శేష్టం వర్ధయంతి.స్మ రాఘవం. . 

(ప్రవిశ్య (పథమాం కత్యాం ద్వితీయాయాం దదర్శ సః ల 

బ్రాహ్మణాజ వేదసంపన్నా కా వృద్ధాణ. రాజ్ఞాఒభిసత్కృతాకా. 

పుణమ్య రామ న్రాజా మిపాకా తృతీయాయాం. దదర్శ సః, 

ప్రయో వృద్ధా స్తథా బాలా ద్వారర తుణతత్పరా: 

వర్ణయిత్వా ప్రహృష్టా స్తా స్తా ప్రవిశ్య చ గృహం స్త్రియః, 

న్య వేదయంత త్వరితా రామమాతు:.[పియం తధా. 

కౌసల్యాపి తదా దేవీ ర్యాత్రింస్థత్వా.సమాహితా, .. . . 

(ప్రభాతే త్వకరోత్ పూజాం విష్ణోః పుత్రహిత్రెషిబీ. 

సా తమెమవసనా హృష్టా నిత్యం [వ పరాయకడా, 

అగ్ని ౦ జుహోతి స్మ తదా మం|తవ కృతమంగళా. కగ్నంః నై 0 ఫ్రె 

(స ఇత్.) వురుషం ద్వారపాలాధ్యక్షం. 

(దృష్ట్యేతి.) జయేన విజయసే స్వేత జయాశిచా, 

(వర్ధయిత్వేతి.) వర్థయిత్వా,. జయాశ్షిపేత్తి శేషః. 

oG- 

oy 

అణ. 

అం=దివి. 

TE 

“(కానల్యేతి.) ర్మాత్రెం రాతౌ, కాలాధ్వనో రత్యంతసంయోగ ఇతి ద్వితీయా. _ సమాహితా 

“నియమయుక్తా. 

(సేత) జుహోతి హానయతి. అతవీవ హావయంతీ మితి వక్ష్యతి, (బాహ్మజైరితి శేషః. . 

ల 

౧%. 
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(శ్రీరామస్య కాసల్యాగృ్యహ పవేశః) 

(పవిశ్య చ 'తదా రామో మాకు రోంతఃపురం శుభం,. 

దదర్శ మాతరం తత్ర హావయంతీం హుతోశనం. --. . ౧౬ 

దేవకార్యనిమి త్తం చ తత్రా=పశ్య త్సముద్యకం; ౧౬౦ 

దధ్యక్షుతం ఘృతం చైవ మోదకాజా హవిష స్తథా. - ౧౭ 

లౌబొకా మాల్యాని శుక్తాని పాయసం కృసరం తథా ! 

సమిధ: పూర్ణకుంభాంశ్చ దదర్శ రఘునందన :. స లలా 

తాం శుళ్లకెెమసంవీకాం వతయోగేన కర్మితాం, . 

తర్పయంతీం దదర్శాఒద్భి ద్దైెవళాం. దేవవర్ణినీం . _ ౧౯ 

సా చిరస్యాత్మజం దృష్ట్వా మాతృనందన మాగతం, = 
ఆభిచ[కామ సంహృష్టా కిశోరం బడబా యథా. ౨౦ 

స మాతర మధి క్రాంతా ముపసంగ్భహ్య రాఘవః, . 

పరిష్వ క్రశ్చ బాహుఖ్యో' ముపాఘాతశ్చ 'మూర్దని; ” ౯౧౩౫” విం 

((పవిశ్వేత్యాది.) (దేవకార్యనిమిత్త మితి.) (దవ్యజాత మితి 'శేషః. We 

(దఛీత్యాది.) హవిషః హవీంషి, (లాజానితి.) కృసరం తిలోదనం, దధ్యక్షతేత్యార భ్య 

వాక్యాంతధం, అతో న |కియాద్యయవిరోధః. ' వూర్వం దేవకార్యనిమిత్త మితి 'దవ్యాణి సోమాన్వ్యే 

సోక్షాని, అథ విశేషేణేకి వివేకః. ౧౮ 

(తామితి,) తర్పయంతీం ప్రీజయంతీం. _ ౧౯ 

“(సేతి,) అభిచ| కామ ఆభిముఖం జగామ. కిశోరం అశ్యబాలం, బడబా అశ్య(ప్రీ). ౨౦ 

We ఇత్తి.) ఉపసంగృహ్య అభివాద్య, స్థిత ఇతి శేషః, క ( | - న్ ఖై 
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త మువాచ దురాధర్హం రాఘవం సుత మాత్మనః, 
కౌసల్యా పుత్రవాత్సల్యా దిదం పియహితం వచః. 

వృద్ధానాం ధర్మశీలానాం రాజర్జీణాం మహాత్మనాం, 

పాప్ను హ్యాయశ్చ కీర్తిం చ ధర్మం చోపహతం కులే. 

సత్యపతిజ్ఞ ౦ పితరం రాజానం పశ ఫ్ర రాఘవ, 

అద్యైవ హి త్వాం ధర్మాత్మా యౌవరాజ్యేఒభి షేక్ష్యుతి. 

దత్త మాసన మాలభ్య భోజనేన నిమంత్రిత:, 
మాతర౧ రాఘవః కించిత్ (వీడాత్ పాంజలి రబవీక్. 

స స్వథావవినీత శ్న గౌరవాచ్చ తదా నతః, 
ప్రస్థితో దండకారణ్య మా్రష్టు ముపచ,క్ర మే. 

(వృద్దానా మితి,) ధర్మం చోపహితం కుల ఇతి పాఠః. 

(సత్య (పతిజ్ఞ మితి, ) అభిషేక్ష్యతీత్య త హేతుః, ఇదానీమ ప్యభిషేకో 
నీయ మితి భావః. పశ్య జానీహి, 

వ అ -" 

అమి on 

తమో - 

నారబ్ద ఇతి నాశంక 

న. 

(దత్త మిత్యాది) శ్లోకద్వయ మేకాన్వయం. స రాఘవః, భోజనేన నిమంధతిత్త స్ప౯, దత్త- మాసన్స్ల, జ్ఞలభ్య స్ట ధండకారణ్యం (పస్థితోఒహం, ఆ |పష్టుం గమనం నిమర్మతయిత్తుం. , ఉపచక్రమే ఉద్యోగ మకార్షం, ఇతి మాతర మబవి దితి సంబంధః. యద్వా (దత్తమిత్తి,). భోజనేన నిమంత్రితః భోజనార్థం నిమం్శతిత;, భోజనార్థం దత్త మానన మాలభి ్ ట్ తిష్టకా, దత్తాననో : ఉపవేశనాభావేపి స్పర్శమాతం కార్య మిత్యాగమాత్ , కించి ద్వ్రీడాక్ వవం (బువంతై్య మాతే... కథం మయా (పస్థానం కథనియ? మితి లజ్జయా, అబవీత్, కిమర్థ మాసన ముపలభ్యా నోపవిష్టవా నత్య(తాహ (స ఇతి.) గౌరవాత్ మాతం బహుమానాత్, [(పస్టితః (పభ్ధాతు ముద్యతః, ఇపష్టుం . 
శ ఆనుజ్ఞాం కారయితుం, ఉపచ[కమే ఉప కాంతవాక, 
౨-౨ 
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(శ్రీరామస్య కౌసల్యాగృహ్నపాప్తిః) 

దేవి నూనం న జాసీషే మహ దృయ ముపస్థితం, 

అదం తవ చ దుఃఖాయ వై చేహ్వా లక్ష్మణస్య చ. ౨=: 

గమిష్యే దండకారణ్యం కి మనేనాసనేన మే, 

విష్టరాసనయోగ్యో హి కాలోఒజయం మా ముపస్థిత :. విలా 

చతుర్దశ హి వర్షాణి వత్స్యామి విజనే వనే, 
మధుమూలఫలె ర్లైవకా హిత్వా మునివ దామిషం. విజ 

భరతాయ మహారాజో యావరాజ్యం ప్రయచ్చతి, 

మాం పున రండకారజే వివాసయతి తావనం. 30. 

స షట్బొష్టై చ వర్షాణి వత్స్యామి విజనే వనే, 
ఆ సెవమానో వన్యాని ఫలమూలైశ్చ వ ర్తయజ. 9౧. 

అ(బవీ దిత్యుక్ర మాహ (దేవీత్యాది) భయం, తవేతి శేషః. ఇదం వక్ష్యమాణం వచనం 

దుఃఖాయ, తథాపి వక్ష్యామీత్యర్ధ:ః. విడ 

ఇదం శబ్దార్థ మాహ (గమిష్య ఇతి) అనేన రత్నమయేన (విష్టరేత్యాది.) విష్టరో నామ 

పంచవింశతిదర్భనిర్మి తః తాపసాసనవిశేషః. “పంచాశద్చి ర్భవే ద్బృహ్మా తదర్ధేన తు వష్టర”' 

ఇతి స్మృతేః. అవా 

(చతుర్దశేతి.) మునివ ద్వత్స్యామీతి సంబంధః. అత ఆమిషశట్లేన సూడై స్పంస్కృతం. 

మారిన ముచ్యతే. కేవల మాంసస్వీకారస్యోత్తర్మత నక్ష్యమాణత్వాత్-'ఇదం మేధ్య మిదం స్వాదు 

నిష్టప్త మిద మగ్ని నేతి, ౨౯ 

కుత వీవ మిత్యతాహ (భరశాయేతి.) 30 

(సఇతి.) సోఒహ మిత్యర్థః, లఘుత్య్వ| పదర్శ నాయ షట్బాష్టా చేత్యుక్తం. చతుర్దశేత్యు క్త హి 

[ 92] 
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నొ నీకృత్తేవ సాలస్య యష్టి; పరశునా వనే, 

పపాత సహనా దేవీ దేవతేవ దివ శ్చ్యుతా. న 

తా మదు:ఖోచితాం దృష్టో పతితాం కదళీ మివ, 

రామ స్తూక్ఞాపయామాన మాతరం గతచేతసం. 3 

ఉపొవృ త్యోట్టితాం దీనాం బడబా మివ వాహితాం, 

పాంసుకుంధితసర్యాంగీం వినమర్శ చ పాణినా. తిళ 

సొ రాఘవ ముపాసీన మసుఖార్తా సుఖోచితా, 

ఉవాచ పురుషవ్యాఘు ముపశ్ళణ్యతి లక్ష్ముటే. 3౫ 

యది పుత్ర న జాయేథా మమ శోకాయ రాఘవ, 

న స్మ దుఃఖ మతో భూయః పశ్యేయ మహ మపజా:, 3౬ 

గౌరవం గమ్యతే. వన్యాని వనసంబందిని, వాన ప్రస్థేయోగ్యకర్మా జీతి యావత్, ఆసేవమానః 

ఆచరకా, వర్హ్తయకా జీవనం కుర్వకా. శల 

(సేతి) సా వుతోక్తం శుతవతి, సాలస్య వృక్షస్య-“అనోకహః కుట స్పాల' ఇత్యమరః. 

పరశనేతి హఠా చ్చేదనజ్ఞాపనాయ, నగరే తథా ఛేదనాఒభావా ద్వన ఇత్యుక్తం. 3వ 

(కామితి.) గతచేతసం మూర్చితాం. శి 

(౩ పావృత్యేతీ.) ఉపానృత్యోల్థితాం , (శమనివృత్త్యర్థం భువి వేష్టనం కృత్వోత్థితాం, ౩ వాహితాం 

భారవహనం (పాపితాం. త 

(సేతి.) అసుఖార్తా దుఃభార్తా. 3% 

(యదీతి ) 4 హే వృత, త్వం యది న జాయేథాః, అతః అజననాత్, భూయః అతిశయితం, 

దుఃఖం ఇషవుత్రవిశ్లేషజం. న పశ్యేయం, అ(పజాః వంధ్యా. 3౬ 
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ఏక వివ హి వంధ్యాయా శోకో భవతి మానసః, 

అ(పజా౭_స్మ్రితి సంతాపోన హ్యన్యః పుత్ర విద్యతే. 98 

న దృష్టపూర్యం కల్యాణం సుఖం వా పతిపారుషే, 

అప పు తేపి పశ్యేయ మతి రామాఒ౭స్థితం మయా. తా 

నా బహూ న్యమనోజ్ఞాని వాక్యాని హృదయచ్చిదాం, 

అహం శోష సపత్నీ నా మవరాణాం వరా సతీ. త్రిక 

అతో దుఃఖతరం కిన్ను (పమదానాం భ విష్యకి, 

మమ శోకో విలాపశృ యాదృశళో=.య' మనంతక:. ఇ 

ఇద మేవోపపాదయతి (వీక ఇతి.) అన్యః విశ్తేషజః, భూలుంఠనాదిః కాయికశ్చ, 

అపజాస్క్మీతి, అసిజభావ ఆర్ష ః. (= తిక 

(సేతి.) పతిపౌరుషే సత్యపి, కల్యాణం జ్యేష్టపత్నీత్వోచిత గామా భరణాదై శ్యర్య రూపం. 

శుభం, సుఖం వా భ ఎసఎమాననాదిజనితసాఖ్యం వా, (అపి వుత్ర ఇతి.) అసి స్పంభావనాయాం. 

వు(తే సతి తద్బలాత్ శేయ మితి ముయా౬=స్థేత మిత్యర్థః. ఈలా" 

భూతదుఃఖ ముక్త్వా భవిష్యద్దుుఖమాహ (సేతి) సా వవం సుఖ మలభమానా, 

బహూనీత్యుక్తేః వూర్వ మపి స్వల్పాని సంతీతి గమ్యతే. అమనోజ్ఞాని పరుషాణి, పరుమాణీత్యుక్రే 

మనోజ్ఞ మిశత్వ మపి _పతీయేత. వాక్యాని నతు సూచకపదాని, హృదయచ్చిదాం భ రహృదయ. 

వైకల్యకారిణీనాం, అవరాణాం స్వేనైవ తథా వక్తు ముచితానాం, సపత్నీనాం నతు స్వాధీనానాం, 

వరా సతీ, స్వస్యా ప్యవరత్వే న కించి ద్దుఃఖ మితి భావః. (కోధేన సపత్నీనా మితి బహువచనోక్తిః. 

ఆత హఠాత్ స్వగృహం మా గచ్చేత్యుక్తిః, కోపేన భ రృసకాశా న్నిర్యాహీత్యు క్రిః, అవు తాయాః 

కిముత్పవేనేత్యేవమాదీని సపత్నీవాక్యాని బోధ్యాని. శ్రికొ 

(అత ఇతి.) అతః సపత్నీవాక్య శవణజా ద్దుఃఖాత్, (పమడానాం, కిన్ను దుఃఖతరం?' 

తస్మాన్మ్నమాఒయం శోకో విలాపశ్చ, యాదృశః ఇయత్తయా వక్తు మశక్యః, అనంతకః దుష్పారః. ౪౦. 
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త్వయి సన్నిహితే ప్యెవ మహ మాసం నిరాకృతా, 

కిం పునః పోషితే తాత ధువం మరణ మేవ మే. ళం 

అత్యంతం నిగృహితాస్మి భర్తు ర్నిత్య మతంత్రితా, 

పరివారేణ కైకేయ్యా స్నమా వా ప్యథవాఒవరా. v౨ 

యో హి మాం సేవతే కశ్చి దథవా ప్యనువ ర్తతే, 

కైకేయ్యా: పుత్ర మన్వీక్ష్యు స జనో నాభిభాష తే. ళం 

నిత్వకోధతయా తస్యాః కథం ను ఖరవాది తక్, 

కైకాయ్యా వదనం (దష్టుం పుత్ర శక్ష్యామి దుర్గతా, vy 

*దశ సప్త చ వర్ధాణి తవ జాతస్య రాఘవ, 

ఆసితాని (పకాంక్షు౦త్వా మయా దు;ఖపరిక్షయం. 9 

ఉక్తం దుఃఖం నిదర్శయతి (త్వయీతి.) బలవతి త్వయి సన్నిహితేపి, వీవం భవ 

దనుభూత పకారేణ, నిరాకృతా, త్వయి | పోషితే కిం వునః? అతో మే మరణం (ధువ మితి 

యోఖినా, ౪౦౧ 

_(ఆత్యంతమితి.) భర్తుః భర్త్రా నిగృహీతాఒహం, అతంతత్రితా అ పధానీకృతాస్మి- “తంతం 

(పధానే సిద్ధాంతి ఇతి నిఘంటుః. అతః, కైకేయ్యా, పరివారేణ దాసీజనేన సమా కృళాస్మి. 

అథవా విచార్యమాణే, అవరా న్యూనా కృతాస్మి. ళల 

దుఃఖాంతర మాహ (య ఇతి) త్వయి (పోషితే, య స్స్యజనః, మాం సేవతే పరిచరతి, 

అనువ ర్రతే పియోక్తిం కరోతి, సోపి కైకేయ్యాః వృతం భరత మన్వీక్ష్య, తద్భయా దిత్యర్థః, 

నాభిభాషతే నాఒభిభాషేత, ౪౮౩ 

(నిత్యక్రోధతయేతి.) ఖరవాది పరుషవచనశీలం, తత్ వూర్వానుభూతం, దుర్గతా అగతికా.౪౪ 
(దశేతి) తవ జాతస్య త్వయి జాతే సతి, దశ సస్తచ వర్షాణి, దుఃఖసరిక్షయం ప్రకాంక్షంత్యా 

తవ యౌవరాజ్యేనేతి భావః. మయా, సుఖ మాసితాని అస్థితాని. నను “ఊనషోడశవర్షో మే రామో 

నను ఊనషోడశ వర్షి మే రామో రాజీవలోచన ఇతి విశ్వామిత్ర ముద్దిశ్య దశరథేనో క్రత్వార్, 
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(కాసల్యావిలాపః) 

త దక్షయం మహ ధ్ధు;ఖం నోత్సహే సహితుం చిరం, 

విపకారం సపత్నీ నా మేవం జీర్ణాపి రాఘవ. ౪౬ 

శాజీవలోచని ఇతి విశ్వామ్మితం (పతి దశరథవచనాత్. వివాహానంతరం “ఉషిత్వా ద్వాదశ సమా 

' ఇక్ష్వాకూణాం నివేశని ఇత్యుపరి సీతయా వక్ష్యమాణత్వాచ్చ రామస్యాష్టావింశతివర్షాణి వర్పంతే. 

: తత్కథం దశ సప్త చ వర్షాణీత్యుచ్యత? ఇతి చేత్ - నైష దోషః. ఆత జాతస్యేత్యుక్తిః ద్వితీయ 

జన్మా పేక్షయా. “గర్ల్ఫైకాదశేషు రాజన్య మితి బహువచనేన గర్భనవమ మారభ్య క్షత్రియ 

స్యోపసనయనకాలత్వో క్తేః, వయసా పంచవింశక ఇతి సీతావచనాత్. వచనాంతర విరోధపరిహా 

రాదికం బాలకాండ వీవ కృతం “ఊనషోడశవర్లో మి ఇత్య(త, ౪ 

(తదితి.) సహితుం సోఢుం, చిరం నోత్సహే, జీర్ణాపి నపత్నీదుర్వాక్య (శ్రవణదుఃఖేన 

జీర్హాపి, విప్రకారం అపకారరూపం దుఃఖ మిత్యన్వయః, ౪౬ 

వివాహానంతరం 'ఉషిత్యా ద్వాదశ సమా ఇక్షాకూణాం నివేశని ఇత్యుపరి సీతయా 

అనసూయాం [పతి వక క్ష్యమాణ త్యాచ్చ రామస్యాష్టావింశతివర్థాణి వర్తంతే. తత్ కథం సప్తదశ 

వర్షాణీ త్యుచ్యత? ఇతి చేత్-న. అత జాత స్యేత్యుక్తిః “గరై_కాదశేషు రాజన్య' మిత్యుక్తి కోపనయన 
ప్రా ప్రద్వితీయ జన్మ వివక్షయా, నతు (పథమజన్మతః, ఉపనయనకర్మణా ద్విజానాం ద్వితీయ 

జన్మత్వం యాజ్ఞవల్కేేనోక్తం. “మాతు ర్యదగే జాయంతే ద్వితీయం మౌంజిబంధనాక్ , 
అ(తాస? మాతా సావి త్ర పితా త్వాచార్య ఉచ్యతే. [బాహ్మణక్ష్మతియవిశ స్తస్మా దేతే ద్విజాతయ' 
ఇతి యద్వా, తవ జాతస్య త్వయి జాతే, ఉపనయనానంతరం, దశ స ప్ర చ వర్షాణి, దుఃఖపరిక్షయం 

(వకాంక్షంత్యా మయా, ఆసితాని. ఉపనయన్నపభృతి సుతాః పరణమంత ఇతి మాత్తూణాం 

మనసో నిరృతి ర్భవతి. ఉపనయనం తు గర్భైకాదశేషు రాజన్య మితి సూ(త్రవ్యాభ్యానే గర్భైెళా 
దశేస్వితి బహువవనేన గర్భనవమ గర్భదశమ గర్భ్భెకాదశాని గృహీకాని. రాజవర్యస్య 
ఈఘునాథస్య తు గర్భనవమే శుద్దాష్త మే వర్షే ఉపనయనం కృతం. అతః ఉపనయనానంతరం 

నప్రదశవర్షాణి జాతాని. అత వివాహా త్పూర్వం ద్వాదశ, వివాహానంతరం ద్వాదశ, సంచవింశే 

వన (పవేశ ఇత్ వివేకః, కుత వవం సంఖ్యానిర్ణయ? ఇతి చేత్ _ రామస్య వనపవేశసమయె 

పంచవింశతి వర్ణ త్వాత్. తథాహి-విశ్వామి తం (పతి దశ రథేన=' ఊనషోడవర్తో మే రామో రాజీవ 

తోచని ఇత్యు క్రస్య ఊ రషోడశ వర్షత్వస్య ద్వాదశవర్దే సర వసానాత్ . కుతః? “బాలో 

ద్వాదశవర్లోఒయ మకృతా(స్త్రశ్చ రాఘవి ఇతి తదనురూపేణ రా ణం (పతి మారిచేనోక్తత్వాత్. 

పాణి గహణసమయే రామో ద్వాదశవార్షి కః. సీతయాపి రావణ న్న్యాసినం పతి - “ఉషిత్వా 

ద్వాదశ సమా ఇక్షాకూణాం నివేశని ఇత్యుక్తత్వాత్. “త! (తయోదశే వర్షే రాజా మంతయత 
(పభ రితి తయైవో క్రత్వాచ్చ, వనవాసారంభ సమయ మభి। త్య “మమ భరా మహాతేజా వయసా 

పంచనింశకి ఇత్యుక్త్వత్వాచ్చ, రామస్య వన పవేశః పం వింశ ఇతి సిద్ధం. ఇకి తత్త్వదీపెకా. 
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అపశ్యంతీ తవ ముఖం పర్తిపూర్ణశశి ప్రభం, 
కృపణా-వ ర్తయిష్యామి కథం కృపణజీవికాం. ver 

_ ఉపవవామై శృ యోగైశ్చ బహుభిశ్చ పరిశమెః, | 
"దుఃఖం సంవర్ధితో మోఘం త్వం హి దుగ్గతయా మయా. ౪౮ 

స్థిరం తు హృదయం మన్యే మమేదం య న్నదీర్యతే, 
(పావృషీవ మహానద్యా. స్ప్పృష్టం కూలం నవాంభోసా. కా 

మమైవ నూనం మరణం న విద్యతే న చావకాశో స్తి యమకయే మమ, _ 

య దంతకో=_ ద్యైవ న మాం జిహిర్ణతి ప పసహ్య సింహో రుదతీం మృగీ మివ, ౫౦ 

స్థిరం హి నూనం హృదయం మమాయసం న భిద్యతేయ ద్భువి నావదీర్యత్తే, ' 

అనేన. దుః భన చ దేహ మర్పితం ధ్రువం హ్యకాలే మరణం న విద్యతే. ౫౧ 

"ఇదేం తు దుః ఖం.య ధనర్థకాని మే వతాని దానాని చ వ సంయమాశ్చ హి, 

"తపశ్నత ప్తం య దవత్యకారణాక్ స సునిష్పలం బీజ మివో ప్ర మూషరే. ౫౨. 

(అపశ్యంతీతి ) కృపణజీవికాం దీనజీవనం, వర్తయిష్యామి కరిమా్ష్షి మీత్యర్థః. “అజీవో 

జీవికా వార్తా వృత్తి ర్వర్త ర్తన జీవన' ఇత్యమరః. - ve. 

(ఉపవాసై రితి.) యోగ్లైః దేవతాధ్యానైః, పర్మిశమైః (వతైః, మోఘం నిషృలం యథా 

భవతి తథా, దుర్గతయా భాగ్యరహితయేతి యావత్, ౪లా-౫ర. 

(ఫ్టైరం హీక్ర) అనేన దుఃఖేన, అర్పితం ఆహతం, మమ హృదయం న భిద్యత ఇతి యత్- 

అతః, స్థిరం హి నాశరహిత "మేవ. దేహం చ నావ వదీర్యత ఇతి యత్, అతః, ఆయసం 

అయోనిర్మితం, నూనం, తథాహి, అకాలే అవిహితకాలే, మరణం న విద్యతే, 'ధువం, . ౫౧ 

(ఇదంత్వితి.) ఇదం వక్ష్యమాణం దుఃఖం తు, వూర్వదుఃఖేభ్యో విలక్షణం. తదేవాహ 

(యదితి.) యస్మా నే అపత్యకారణాత్, కృతాని వతాని దానాని, సంయమూః ధ్యానాని చ, 
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(కౌసల్యా విలాపం) 

యది హ్య కాలే మరణం,స్వుయేచ్చయా లభేత కశ్చి ద్లురుదుఃఖకర్మిత :, 
గతాఒహ మద్యైవ పరెతసంసదం వినా త్వయా-ధేను రివాత్మజేన వై. ౫౩ 

అథాపి కిం జీవిత మద్య మే వృథా త్వయా వినా చందనిఖాననపభ, 

అను వ్రజిష్యామి వనం త్వయైవ గౌ స్పుదుర్చలా వత్స మివాఒనుకాంతుయా. ౫౪ 

భశ మసుఖ మమర్షితా తదా బహు విలలాప సమీక్యు రాఘవం, 

వ్యసన ముపనిశామ్య నా మహత్ సుత మివ బద్ధ మవేక్యు కిన్నరీ. ౫౫ 

ఇతి శ్రీమ,దామాయణే, అయోధ్యాకాండే, వింశ స్సర్గః 

-అనర్థకాని జాతాని. సామాన్యే నవుంసక మితి నవుంసకత్వం. తప్తం తపశ్చ; ఊషరే"-ఉషప్రం 

భీజమిన నునిష్ఫృల మాసీత్. ఇదం తు దుఃఖ మిత్యన్వయః. ౨ 

(ధ్రువం హ్యకాలే మరణం న విద్యత ఇత్యేత త్స్వకార్యం దర్శయతి (యది హీతి,) యది 

లభేత తదాహం, పరేతసంసదం . యమసభాం, గత స్యా మిత్యన్వయః. - ౫3 

(అథేతి.) అథాపి అకాలనురణాభఖావేపి, కింజీవితం కుత్నితజీవితం, వృథా, సుదుర్చలా, 

- అదీరేతి యావత్, అనుకాంక్షయా నాత్సల్యేన. | ౫౪ 
అజా ళన 

వా 

(భృశమిత,) అనుఖం దుఃఖం, అమర్షితా సోఢు మశక్తా, వ్యదేనం' రామ విశ్లేషభవం 

వ్యసనం, ఉపనిశామ్య ఆలోచ్య. ౫ 

ఇతి శ్రీగోవించరాజవి రచితే, శ్రీరామాయణభూ షే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యాలే, 

వింశ స్సర్గః 
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అథ వకవింశ స్పర్గః 

తథా తు పలపంతీం తాం కౌసల్యాం రామమాతరం, 

ఉవాచ లవమ్మణో దీన స్తత్మాలసదృ్భశం వచః. వ 

న రోచతే మమాసప్యేత దార్యే య ద్రాఘవో వనం, 

త్యక్త్వా రాజ్యశియం గచ్చేక్ (స్త్రియ వాక్య వశంగత:, 2 

విపరీతశ్చ వృద్ధశ్చ విషయెశ్చ |ప్రధర్దితః, 

నృప: కిమివ న బూయా చ్చోద్యమాన సృమన్మథ:. a 

*నాస్యావరాధం పశ్యామి నాపి దోషం తథావిధం, 

యేన నిర్వాస్యతే రాష్ట్రా ద్వనవాసాయ రాఘవః. 
(అహం హనియ్యే పితరం వృద్ధం కామవశం గతం, 

ప్రియ యక్తం చ నిర్లజ్ఞం ధర్మాయక్తం నృపం యథా.) లా 

అథ వీకవింశ స్పర్గః 
- రాత 

వవ ముషక్రాంతస్య పితృవచన పరిపాలనస్య స్థైర్య మస్మికా సర్లే పతిపాద్యతే. (తథేతి.) 

తత్కాలసదృశం కౌసల్యాదుఃఖకాలోచితం, వీతేన నక్ష్యమాణలక్ష్మణవచనం కేవలం. 

కౌసల్యాశోకశాంత్యర్థం, నతు సహృదయ మితి గమ్యతే. ౧ 

(న రోచత ఇతి) మమాపి మహ్య మపి, 'స్రెయాః కైకేయ్యా*, 2. 

నను నాహం క్రైకేయీవచనాత్ గచ్చామి, కింతు రాజవచనా దిత్యాశంక్యాహ (విపరీత ఇతి.) 

విపరీశః విపేీరీతవయోధర్మా తత హేతుః వృద్ధత్వం విషయ[పధర్షి తత్వం చ విషయాః శబ్దా 

దయః. నను పరిశుద్ధం (పతి శబ్బాదివిషయాః కిం కుర్యు? రిత్యతాహ (సమన్మథ ఇతి.) 

చోద్యమానః, కైకేయ్యేతి శేషః, ఇవశబ్దో వాక్యాలంకారే. శ 

నను రామదోషాదేవాస్తు వివాసనం, తత్రాహ (నాస్యేతి,) అపరాధం రాజ[దోహం, దోషం. 
మహాపాతకాదికం, తథావిధం నిర్వాసనయోగ్యం. y" 

శ(నేతి,) అపరాధం .రాజ[దో హం, దోషం మహాపాతకాదిదోషం, తథావిధం నిర్వాసనయోగ్యం. 

చీతచ్ల్భకానంతరం న తం పశ్యామితి శ్లోకః. ళా 
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(కాసల్యాలక్ష్మణయోః సౌంత్యనం) 

న తం పశ్యో మ్యహరి.లోకే పరోతుమపి యో నరః, 
స్వమిత్రోపి నిరస్తోపి యో౭_స్య దోష ముదాహరేత్. 3 

దేవక ల్ప మృజుం డౌలతం రిపూణా మపి వత్సలం, 

అవేక్షమాణ: కో ధర్మం త్యజెక్ పుతు మకారకాక్. అ 

తగిదం వచనం రాజ్ఞః పున ర్పాల్య ముపేయష:, 

పుత్ర: క్రో హృదయే కుర్వో దాజవృత్త మనుస్మరకా. తి 

యావదేవ న జానాతి కశ్చి ద మిమం నరః, 

తావదేవ మయా నొద్ద మాత్మ ౦ కురు శాసనం. ౮ 

దోషాభావే కింప్రమాణ? మిత్యాశంక్య న తావ చృబ్దః ఇత్యాహ (నేతి) స్వమిత్రోపి. 

సుతరాం శ(తురపి నిరస్తోపి కేనచి దపరాధేన తిరస్కృతోపి, (నరణ అసురశ్చే ద్వదేత్. (పరోక్ష 

మపి) (సత్యక్షే కా కథేతి భావః, దోషం యం కంచి దపి, ఉదాహరే ద్వదేత్్ తం, లోకే కుత్రాపి. 

న పశ్యామి. ౫ 

నా హ్యనుమానం (పత్య క్షం చేత్యాహ (దేవకల్చ్పమితి,) దేవకల్పం ఈషదసమాప్తా విత్యాదినా 

కల్ప ప్పత్యయః. దేవసమానం నిత్యశుద్ధమితి యావత్, బుజుం కరణ తయారవయుక్రం, ([పజా 

ఛృందానువర్తినం వా, దాంతం దమితం, గురుభి శృిక్షిత మిత్యర్థః. నిగృహీతేరదియం వా, 

రివూణాం కై కేయ్యాదీనా మపి, వత్సలం, ధర్మం ధర్మస్వరూపం, వుత్రం కారణే సత్యపి 

త్యాగాన ర్లసంబంధం, అవేక్షమాణః పశ్యళా, యద్వా, ధర్మమవేక్షమాణః ధార్మీకః, అకారణాత్ 

దోషం వినాపి, త్యజేత్? | ౬. 

(తదితి.) బాల్యం బాలభావం, కామపారవశ్య మిత్యర్ధః, రాజవృత్తిం రాజనీతిం, అ 

(యావదితి.) శాస్యత ఇతి శాసనం రాజ్యం, ఆక్మస్థం కరు స్వాధీనం కుర్విత్యర్థః, రా 

[95] 
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మయా పార్శ్వే సధనుషా తవ గుప్తస్య రాఘవ, 
క్ర స్పమర్శిఒధికం కర్తుం కృతాంత స్యేవ తిషస్టత:, 

నిర్మనుష్యా మిమాం కృత్స్నా మయోధ్యాం మనుజర్షభ, 

కరిష్యామి శరై స్తీక్లై ర్యది స్థాస్యతి వి ప్రియే. 

భరతన్యాఒథ పక్ష వాయో వాఒస్య హిత మిన్చతి, 

సర్వా నేతాకా వధిమ్యామి మృదు ర్లి పరిభూయతే. 

ప్రోత్సాహితోఒయం కైకేయ్యా స దుష్టో యది నః పితా, 

అమి _తభూతో నిస్పంగం చధ్యతాం బధ్యతా మపి. 

గురోర ప్యవలి ప్రస్య కార్యాకార్య మజానత,, 

ఉత్ప్సథం౦ం (పతిపన్న స్య కార్యం భవతి శాసనం. 

జల మేష కి మా శిత్య హేతుం వా పురుషర్హభ, 

దాతు మిచ్చతి కైకేయి రాజ్యం స్థిత మిదం తవ. 
య్ యి 

(మయేతి.) తవాధికం కర్తుం తవ పౌరుషాదధికం పౌరుషం కర్తు మిత్యర్థః. 

(నిర్మనుష్యామితి. ) ఏ(పియే పాతికూల్యే. 

(భరత 'స్యేతిం పక్ష్యః సహాయభూతో వర్షః, 

(పోత్సాహిత ఇతి.) అమిత భూతో యది శతుపక్ష సహాయభూతశ్చే దిత్యర్థః. 

గ 
న్ా 

(బలమితీ) బలం రాజత్వ యు క్తబలం, హేతుం వరదానరూపహేతుం వా. 

అం 

అం 

రీ 

03 

0౪ 

(0౦ 

౧౨ 

స్వోక్తార్డే ధర్మశా(స్త్రం (పమాణయతి (గురో రితి.) అపలి పన స్య గర్వితస్య, ఉత్పథం 

అమర్యాదాం, ౧౩ 
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(కానల్యాల క్ష్మ ణయోః సాంత్యనం) 

త్వయా చైవ మయా శైవ కృత్యా వైర మను త్తమం, 
కాఒస్య శక్తి శియం దాతుం భరతాయా=రిశాసన, ౧౫ 

అనురక్తోస్మి భావేన భ్రాతరం దేవి తత్త్వతః, 

సత్యేన ధనుషా చైవ దత్తేనేస్పేన తే శే, ౧౬ 

దీప్త మగ్ని మరణ్యం వా యది రామః పవేక్షుని, 

(పవిష్టం తత మాం దేవి త్వం పూర్వ మవధారయ. ౧౬. 

హగామి వీర్యా ద్దు;ఖం తే తమ స్ఫూర్య ఇవోదిత:, 

దేవీ ఫశ్యతు మే వీర్యం రాఘవ శైవ పశ్యతు. ౧౮ 

ఏత త్తు వచనం శుత్వా లక్షుణస్య మహాత్మన; 

ఉవాచ రామం కౌసల్యా రుదంతీ శోకలాలసా. 0౯ 

*భాంతు స్తే వదత: పుత్ర లక్ముబస్య శుతం త్వయా, 

య దత్సా=నంతరం +కార్యం కురుష్వ యది రోచతే. విం 

న చాఒధర్మ్యం వచ [శృుత్వా సపత్న్వా మమ భాషితం, 

విహాయ శోకసంతప్తా గంతు మర్తసి మా మిత:. ౨౦ 

(అనుర క్త ఇతి,) దత్తేన దానేన, ఇష్టేన దేవతార్చనాదినా. ౧౬-౧౯ 

(భాతురితి.) (శుతం, వాక్యజాతవమితి శేషః, పరమధార్మి క రామమాతృత్వాచ్చాపలం 

విహాయ యదిరోచత ఇత్తుక్తవతీ. ౨౦. 

పితృవచనపరి పాలకస్య రామస్య లక్ష్మ అవచస మస హ్యమితి జ్ఞాత్వాహ (నచేత్యాదినా.) ౨౦ 

* రామానుజీయం (:భాతు రితి.) |శుతం వాక్యజాత మితిశేషః. యద తానంతరం కార్య మితి. 

పాఠ స్స్పమ్యక్, పరమధార్మిక రామమాతృత్వాచ్చాపలం విహాయ “యది రోచతి ఇతుభక్తవతీ. 

fత త్తం ఇతి పా. 
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ధర్మజ్ఞ -ది ధర్మిష్టో ధర్మం చరితు మిచ్చసి, 

శుశూష మా మిహస్థ స్త్వం చర ధర్మ మనుత్తమం, వ్౨ 

శుశూషు ర్హననీం పుత్ర స్వగృహే నియతో వసక్షా, | 

పరేణ తపసా యుక్త: కాశ్యప స్రిదివం గళ: ౨3 

వం యథైవ రాజా పూజ్య స్తే గౌర వేణ తథా హ్యహం, 

తాపి నాహ మనుజానామి న గంతవ్వ మితో పనం, ౨౪ 

త్యద్వియోగా న్న మే కార్యం జీవితేన సుఖేన వా, 
త్యయా సహ మమ (శేయ స్తృణానా మపి భక్షణం, ౨ 

యది త్వం యాస్యసి వనం త్యక్త్వా మాం శోక లాలసాం, 

అహం పాయ మిహా=౬= శిష్య నహి శక్ష్యామి జీవితుం. ౨౬ 

తత స్త్వం వాగిహ్యసే పుత్ర నిరయం లోకవిశుతం, 

(బ్రహ్మహత్యా ఘ్వాఒధర్మ్నాత్ సముదద స్పరితాం పతిః. ౨౭ 

ద నాలు. నా om =న్తునాననూనాఖనతానానమనానోగనినానానాము. —_ క్యు. 

(ధర్మజ్ఞేతి.) వీభ్యో మాతా గరీయసీతి వచనం హృది నిధాయాహ (శశూష మా మితి.) ౨-౨ 

(శు శూమురితి.) కశ్యపవుతే ష్వేకః స్వగృహే మాతృిశుశూషారూపమహాతపసా (త్రిదివం 

1వాఫ్రవా నితి గమ్యతే, చిత్త 

(యథేతి.) నానుజానామి అనుజ్ఞాం న కరోమి. ౨౪-౨౫ 

(యదీతి.) [పాయం (పాయోపవేశనం, అనశనదీక్షా మితి యానత్, ౨౬ 

(తత ఇతి.) నిరయశబేన దుఃఖం లక్ష్యతే. ((బహ్మ హత్యామివాధర్మా త్సమ్ముద స్పరితాం 

పతి) ఆధర్యాత్ పిప్పలాదవషయే కృతా దపకారాత్, (బహ్మహత్యా మివ.. (బ్రాహ్మ ఇవిమి త్తకా 

హింస్తా (బహ్మ హత్యేతి వ్యుత్పత్తా సిప్పలాదోత్సాదితకృత్యయా సముద్రస్య (పాహ్రం ఢథుఃఖం: 

(బహ్మహత్యే త్యుచ్యతే. పిప్పలాదేన కృత్యోత్సాదనం చ “పిస్పలాదసముత్పన్నే కృతే 
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(కాసల్యాలక్ష్మ ఇయోః సాంత్వనం) 

పలపంతీం తథా దీనాం కౌసల్యాం జననీం తతః, 

ఉవాచ రామో ధర్మాత్మా వచనం ధర ఇసంహితం. విలా 

నాస్తి శక్తిః పితు ర్వాక్యం సమతిక్రమితుం మమ, 

(పసాదయే త్వాం శిరసా గంతు మిచ్చా మ్యహం వనం. వ 

బుషిణా చ పితుర్వాక్యం- కుర్వకా [వతచాలిణా, 

గౌ ర్హతా జానతా ధర్మం కండునాపి విపశ్చితా. 3౦ 

అస్మాకం చ కులే పూర్ణం సగరస్యూ౭_= జయా పితుః, 

ఖనద్భి సాగరై ర్ఫూమి మవా ప్త సుమహాకా వధః. 3౦ 

జామదగ్వేన రామేణ రేణుకా జననీ స్వయం, 

కృత్తా పరశునాఒరఖ్యే పితు ర్యచనకారిణా. చలి 

ఏతై ర న్వైశ్చు బహుభి రైవి దేవసమైః కృతం, 

పితు ర్యచన మక్షీబం కరిష్యామి పితు ర్లితం. 38 

లోకభయంకరి, పాషాణం తే మయా దత్త మాహారార్థం పకల్పిత” మితి పసిద్ధం. సాక్షాత్సము[ద్ర 

కర్తృక[బహ్మ హత్యాయా అశవణా దేవం వ్యాఖ్యాతం. యద్వా, (శుశూషు) రిత్యత కాశ్యపః 

వూర్వజన్మని మాతృశుశూమషాం కృత్వా తత్ఫలత్వేన దివం గత్వా (పజాపతిత్యం గతవానితి 

వురాణకథా, ఉత్తర, సముదః కిల, మాతృదుఃఖజననరూపాఒధర్మాత్, |బహ్మ హత్యాం 
హూ 

+బహ్మహత్యా పాహ్యనరక వి శేషాకా (పాప్తవానితి పౌరాణికీ కథా. ఎ౨౭-ఎ౨ల౮ా 

(నాస్తేతి.) శకి; ఉత్సాహః, పితృనచనస్య త్వద్యచనాపేక్షయా ప్రాథమికత్యాదితి భావః.త్నకో 

మద్విపత్రికరం కథం కరిష్యసేత్య తాహ (బుషిణేత్యాదినా.) ౦0-౩౨ 

(వతై రితి.) అక్తిబం అకాతరం, అక్షిష్ట మితి యావత్. అత=3౪ 
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న ఖ ల్యేత న్మయైకేన (క్రియతే 'పికృశాసనం, 
ఏతై రపి కృతం దేవి యే మయా తవ కీర్తితాః. తళా 

| నా౭_హం ధర్మ మపూర్యరం తే ప్రతికూలం (ప్రవ ర్తయే, 

పూర్వ రయ మభి(పేతో గతో మార్గోఒనుగమ్యతే. | ఈ. 

త దేతత్తు మయా కార్యం క్రియతే భువి నాఒన్యథా, 
పితు ర్లి వచనం కుర్వ న్న కశ్చి న్నామ హీయతే. తిక 

తా మేవ ముక్త్వా జననీం లక్కణం పున ర|బవీక్, 

వాక్యం వాక్యవిదాం (శేష (శ్నేష్ట స్సర్యధనుష్మశతాం. 3౭ 

తవ లక్క్ముణ జానామి మయి స్నేహ మను త్రమం, 

విక్రమం చైవ సత్త్వం చ తేజశ్చ సుదురాసదం. తలా- 

(నేతి.) అవూర్వం అభినవం, అభి(పేతః అంగీకృత ఇత్యర్థః, సర్వసమ్మత ఇతి వార్థః, 

తేన చందకృత తారాగమనాదివ్యావృ_తైః. నను “దృష్టోధర్మవ్యతి కమ స్పాహసం చ (మహతాం) 

వూర్వేషా' మితి మాతృవధాదికం సాహసత్వేన నిందిత మితి చే న్న. సాహసస్య పితృనియు క్త 
వ్యతిరిక్ర విషయత్వాత్. వ్యాక్యాతృభి స్తదుదాహరణ మజ్జానవిజృంభితం. “పితు శృతగుణం.. 

మాతా గౌరవేణాఒతిరిచ్యతి ఇతి తు శుశూషామ్మాతే, నతు వచనకరణే, పితురేవ నియంతృత్యాత్, 

“అత వవ మాతా భస్తాం పితుః వుతో యస్మా జ్ఞాత స్ప వీవ సి ఇతి వచనేనా ప్యవిరోధః. ౩౫ 

(తదితి.) త త్తస్మాత్కారణాత్, భుని, కార్యం కర్తవ్యం, ఏత త్పితృవచనం. మయా 

త్వన్యథా న ్మకియత ఇతి సంబంధః, హి యస్మా, త్పితృవచనం కుర్వక కశ్చి న్న హీయతే నామ. 

నామేతి (వసిద్దా. 3౬ 

(తామితి.) వునః అనంతర మిత్యర్థః. తి8=3౮- 
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(కాసల్యాలక్ష్మ ణయోః సాంత్వనం) 

మమ మాతు ర్మహ ద్దు;ఖ మతులం శుభేలక్షుణ, 

అభిప్రాయ మవిజ్ఞాయ సత్యస్య చ శమస్య చ... కళా 

ధర్మో హి పరమో లోకే ధర్మే సత్యం ప్రతిష్టితం, 

ధర్మసంశిత మేతచ్చి పితు ర్యచన ముత్తమం. ఖం 

సంశుత్య చ పితు ర్వాక్యం మాతు ర్వా (|బాహ్మణస్య వా, 

న కర్తవ్యం వృథా వీర ధర్మ మాశ్రిత్య తిష్టతా. లం 

సో=_హం న శజ్యామి పితు ర్ని యోగ. మతివర్తితుం, 
పితుర్లి వచనా ద్వీర క్రెకేయ్యా౭_ హం 'ప్రవోదిత:. ౪౨ 

(మమేతి.) సత్యస్య ధర్మస్య, అభ్గిపాయం రహస్యం, అనుజ్ఞాయ,ు మమ_ మాతుః, 

అతులం మహ ద్దుఃఖం, జాయత ఇతి శేషః. ధర్మరహస్యం జాన న్నసి త్వం కిమర్హ మేవం 

వదసీతి భావః ధిక 

ధర్మతత్త్య మాహ (ధర్మో హీతి.) లోకే వురుషార్థేషు ధర్మ; పరమః (ప్రాథమికః (ప్రధాన 

భూత, తతః కిమిత్య తాహ (ధర్మే సత్యం (పతిష్టితమితి.) ధరై,కపర్యవసాయి సత్య మిత్యర్థః, 

ఉత్తమం మాతృవచనాపేక్షయా ఉత్కృష్టం, వీత త్పితృవచనం చ. ధర్మసంగ్రితం ధర్మైక 

పలకం, "౪0 

వవం సత్యవచనం సితృవచనకరణం చ ద్వయ మపి ధర్మనిమిత్తమిత్యుక్తం. తత సత్యస్య 

శ ర్తవ్యత్వ మాహ (సం [శుత్వ్యేతి. ) ధర్మ దూ శిత్య తిష్టతా ధర్మరూసఫల మిచ్చతా. ౪౧ 

పితృనచనకరణస్య కర్తవ్యత్వ మాహ (సోఒహమితి.) (పతిజ్ఞాతవా నహ మిత్యర్థః. నియోగం 

"అజ్జాం, పితృవచనత్వాభావం పరిహరతి _(పితుర్తీతి.) సితృవచనకరణం సత్యం చ వీకైక మేవ 

ధర్మమూలం కార్యం, కింవున ర్మిళిత? మితి భావః, . ఖై 
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త దేనాం విసృజా=_నార్యాం క్షతధర్మాశ్రితాం మతిం, 

ధర్మ మాశయ మా తెళ్ల్యుం మద్చుద్ధి రనుగమ్యతాం. ఇక 

త మేవ ముక్తా సౌహార్దా దృాతరం లక్షుణా(గజః, 

ఉవాచ భూయః: కౌసల్యాం పొంజలి శ్శిరనా నత; భల్లా 

అనుమన్యస్వ మాం దేవి గమిష్యంత మితో వనం. ౪౪౪ 

శాపితాసి మమ |పాకైః కురు స్వస్య్యయనాని మే. అం 

తీర్ణ పతి జ శ్వ వనాక్ పున రేష్యా మ్యహం పురీం, 

యయాతి రిన రాజర్దిః పురా హిత్వా పున ర్లివం. కు 

శోక సృంధార్యతాం మాత ర్లృదయే సాధు మా శుచః, 

వనవాసా దిత్రూష్యామి పునః కృత్వా పితు ర్వచ:. ౪౭ 

వీవం సత్యరహస్య ముక్వా శమస్య తత్త్వ మాహ (తదితి,) అనార్యాం దుష్టాం, పితర మపి 

హత్వా రాజ్యం కుర్యా మిత్యేవం రూపాం, క్ష[తదర్మాశితాం కేవలశూరధర్మా[శితాం, ర్మౌదశాఠ్య, 

సహితక్ష తధర్మా (శితామితి వాఒర్థ:ః. క్షతధర్మస్య తథాత్వం [పతివాదితం మహాభారతే రాజధర్మే - 

శ్ క్షతధర్మో మహారౌాద శృఠకృత్య ఇతి స్మృతి ఇతి. తాదృగిం మతిం విసృజ. కింతు 

ధర్మమ ప్యాశ్రయ. మా తైక్ట్యం ఇతః షర మపి (కార్యం మా శయ, మద్చుద్ధిః మమ బుద్ధిః, 

అనుగమ్యుతాం అనువ ర్హ్యతాం. లోకాయతమతకేవల నీకి ర్నా(శయణీయా, కింతు ధర్మమా శితా నీపీ 

రిత్యర్థః. అస్మిక హి శాస్త్రే ధర్మస్థాపన ముచ్యతే. స్థాపనం చ ధర్మ మంతరేణ కేవల నీతి 

రేవాఒర్థసాధన మితి లోకాయత మత నిరాసేన .పవర్హనం. తేన తత తృత్ర లక్ష్మ ణముఖేన. 

లోకాయత (ప్రవ ర్రనే ఉపన్యస్తే, తన్ని రాసేన రామేణ ధర్మః స్థాప్యత ఇతి రహస్యం. ౪౩-౪౫. 

కిం తే మద్వచనం న కర్తవ్య? మిత్యాశంక్య పథమ(పవృత్త సితృవచనకరణానంతరం. 

క్రయత ఇత్యాహ (తీర్ణపతిజ్ష ఇకి.) యయాతి స్వర్గాత్ (భష్టః వున స్స్ప్యర్గం గత ఇతి. 

మహాభారతే (పసిద్ధం. ౪౬౪౬ 
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వ త్వయా మయా చ వైదేహ్యా లక్ష్మణేన సుమితృయా, . 

_పితు ర్నియోగే ప్రాతవ్య మేష ధర్మ స్పనాతన:, ౪ల౮ా 
న. 

__ అంబ సంహృత్య సంఖారాజా దుఃఖం హృది నిగృహ్య చ, 

వనవాసక్సతా బుద్ధి ర్మమ ధర్మ్యాఒనువ ర్తతాం. భళా 

ఏత దచ స్తస్య నిశమ్య మాతా సుధర్మ్య మవ్య[గ మవిక్లబం చ, 
మృతఠేవ సంజ్ఞాం (పతిలభ్య దేవీ సమీక్యు రామం పున రిత్యువాచ, ౫యి 

యథైవ శే పుత్ర పితా తథాఒహం గురు స్ప్వ్వధర్మేణ సుహృ త్తయా చ, 

న త్వాఒనుజానామి న మాం విహాయ సుదు;ఃఖితా మర్షసి గంతు మేవం. ౫౧: 

కిం జీవితేనేహ వినా త్వయా మే లోకేన వాకిం స్వ్యధయా=.మృతేన, 

శ్రేయో మువూ రం తవ సన్ని ధానం మమేహ కృత్స్నా దపి జీవలోకాత్. ౫౨ 

న కేవలం మమైవాయం ఖారః. కింతు యుష్మాక మపీత్యాహ (త్వయేత్వాది) శ్లోకేన. ౪౮ 

(అరబేతి.) నంభారాజా వూజాద్రవ్వాణి. ళల 

(వీతదితి.) అన్యగం అనాకులం “వ్యగో వ్యాసక్త ఆకుల ' ఇత్యమరః. ఆవిక్షబం- 

అవిహ్వలం, దృఢనిశ్చయ[ పతిపాదక మిత్యర్థః, మృతేవ మూర్చితేతి యావత్, ౫0 

(యథేతి ) సుహృత్తయా స్నేహేన, వీవం సుదుఃఖితా మితి సంబంధః. ౫౨ 

ననూక్తం రాజనియోగ ప్రయా ప్యనువర్తనీయ ఇతి, త తాహ (కిమితి.) లోకేన 

పఠలోకేన, స్వధయా పితృలోక్నపా ప్తిసిద్దయా, కిం (ప్రయోజన? మిత్యర్థః. అమృతేన స్వర్గలోక 

(పాప్తిసిద్దేనాఒమృతేన, కిం (పయోజనం? కృత్సాదపి జీవలోకా దానంచ హేతుభూతమసార్లోకా 

ద్యుపరితనలోకాంతలత్వర్హి జీవవర్గాత్ సన్నిహితా దితి శేషః, నని 

[96 ) 
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నర రివోల్కాభి రపోహ్యామానో 'మహాగజోఒధ్వాన మను ప్రవిష్టః, 
భూయ: (పజజ్యాల విలాప మేనం నిశమ్య రామ: కరుణం జనన్యాః, ౫3 

స మాతరం చైవ ఏిసంజైకల్పా మార్తం చ సౌమిత్రి "మభ ప్రత ప్ప పం, 

ధర్మే స్థి స్థితో ధర్మ్య మువాచ వాక్యం యథా స ఏవార్లతి తత్ర వక్తుం. ౫౪ 

ఆహం హి తే లక్ముణ నిత్య మేవ జానామి భక్తిం చ పరాక్రమం చ, 

మమ. త్వభిప్రాయ మసన్నిరీక్యు మాత్రా సహాఒభ్యోర్దసి మాం సుద్రు;ఖం. ౫౫ 

ధర్మార్ధకామా: ఖలు తాత లోకే సమాక్సీతా ధర్మఫలోదయేషు, 

¢ లే త్మ సర్వే స్యు రసంశయం మే ఖార్యేవ వశ్యా2౭_భిమతా సుపుత్రా. ౫౬ 

వీవం మాతృకారుణ్యేపి 'ధర్మవీవ సి సిరో౬భూ దిత్యాహ (నరై రితి.) నరై.ః గజ్మగాహిభిః వ్, 

'జల్కాభిః “సాధనై':, అపోహ్యమానః నివార్యమాణోపి, అధ్వానం మార్గం, అను ప్రఏష్షో మహాగజ ఇవ, 

మాథాదివాక్యేన వార్యమాణోపి ధర్మ మన్నుపనిష్టో రామః, భూయః (పజజ్వాల సంరబ్బొ=.భూత్, 

స్వమార్గ వీవ స్థితోఒభూ దిత్యర్థః. అత్ర నరై రిత్యుపమానగతబహువచనేన వున స్పామ్మిత్రిణాపి 
తథైవోక్త మితి గమ్యతే, అత వవ మాతరం సొమితిం చేత్యుక్తం. తని వోరి 

.. (స ఇతి) తత తస్మి౯ణ ధర్మసంకటే, అతికృచ్చాానస్థాయా మేతాదృశ భిరైక నిశ్హాత 

వురుపాంతరస్యాభావాక్ "స “స వివాఒర్హతీ'తి వాల్మీకిః స్తాతి. ౫౪ 

| (ఆహమితి.) అభ్యర్షన వ్యథయసి, .. . [ | వో 

'ధర్మోహి పరమో లోకి ఇత్యాదినా వూర్వం సంగహేణోక్తం _ప్రపంచయత్తి. (ధర్మేతి. 

తాతేతి సాంత్వసంబోధనే. కిలేతి ప్రసిద్ధ. లోక ఇతి మోక్షవ్యావృ తిః. ధర్మఫలోదయేషు-ధర్మ స్య 

థఫలభూతానాం: సౌభ్యానా ముదయేషు (పాప్తిషు, సమీక్షితాః ఉపాయత్వేన నిశ్చితాః, యే 

ధర్మార్థకామాః తే, సర్వే, తత ధర్మే, స్యుః, దర్మవీవాఒనుష్టితే సౌఖ్యాతిశయ . (పదానస్వభావా 

"స్సర్వే చురుమార్జా స్సిద్ద్యంతీతి భావః. ఆతాఒర్థ్, మే, అసంశయం సంశయో నాస్తి, - అర్భాభావే 

అవ్యయీభావః. ఉక్తార్జే దృష్టాంత మాహ (భార్యేత్యాది.) యథా భార్యా, వశ్యా అనుకూలా ,సతీ 
ధర్మం జనయతి, అభినుతా (పియా, కామం, సువుత్రా సతీ అర్థం, సులక్షణసులగ్నప్రభవవుతే 
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_(కానల్యాలక్ష్మణయోః సాంత్వనం) 
( లీ 

'యస్మింస్తు సర్వే స్యు రసన్ని విష్లా ధర్మో యతస్సా్యా త్త దుప(క మేత, 

ద్వేష్యో భవ త్యర్థపరో హి లోకే కామాత్మతా ఖల్వపి న ప్రశస్తా. ౫8 

గురుశ్చ రాజా చ పితా చ వృద్ధ: కోధాక్ (పహరా ద్యది వాపి కామాక్, 

య ద్వ్యాదిశేత్ కార్య మవేక్షు ధర్మం క స్తం న కుర్యా దనృశంసవృ త్తిః. ౫ 

జాతే హి పితు రర్భా స్పిద్ధ్యంతీతి. తథా, సర్వవురుషార్థానాం ధర్మ వవ నిదానం. తథాహి- 

ధర్మో హి ధర్మ హేతు రర్గ హేతుః, కామ్యమాన (సక్చందనవనితాది హేతు శ్చ. అతో. ధర్మ వీవ 

సమాశ్రయణీయ ఇతి భావః. యద్వా, లోకే ధర్మాదయః, ఫలసాధనత్వేన సమీక్షితాః కాస్త్రాదిభి. 

రవగతాః, తే సర్వే, తత ఫలోదయేషు, స్యుః సమర్హాః - స్యుః, మే అసంశయం మయా నిశ్చిత 

మిత్యర్థః. యథా ఉ_క్తగుణవిశిష్టా భార్యా ఫలసాధనం తథేతి. అస్మిజా పక్షే అధ్యాహారాదిక్లశ్ 

నాస్తే, ఉ త్రరక్లోకానురూప్యం చ. ౫8 

వీవం దర్మాదీనాం ఫలసాధనత్వం నిర్తీతం. తే ష్వవిశేషా దన్యతమస్యాశయణీయత్వే 
ప్రాప్తే అహ (యస్మి న్నితి) యస్మికా కర్మణ్యాశయమాణే, సర్వే అర్జాదయ (స్త్రయః, 

అసన్నివిష్టాః న | ప్రవిశంతి, న సంభవంతీతి యావత్. కింతు యతో దర్శః యస్మా ద్దర్మ వవ 

స్యాత్, త దారభేత. అథవా, యస్మికా కర్మణి, సర్వే ధర్మార్థకామాః, అసన్ని విష్టా స్స్ఫ్యుః 

అవిద్యమానా భవేయుః, తత్కర్మ నోప(కమేత. యతః యస్మా తృర్మణః, ధర్మ స్పా్యాత్, త 

దుషకమేత. [పథమయోజనాయా మర్గకామయో స్పన్నివేశే కో దోష? ఇత్యశత్రాహ (ద్వేష్య ఇతి.) 

తస్మాదర్ధ్థకామౌ పరిత్యజ్య కేవలధర్మపరో భవే దిత్యర్థః. ౫౭ 

యతో ధర్మవవ కర్తవ్యః, అత ఆహ (గురు రితి) గురుః ధనుర్వేదనీతిశాస్త్రాద్యుపదేశాక్ 
యదివే త్యేకనిపాతో వార్టె అపిచేతివత్. దర్మం సత్య ప్రతిజ్ఞ త్వరూప మపేక్ష్య, తత్పరిపాలనా 

యేత్యర్థః. య త్కార్యం వ్యాదిశే న్నియుంజీత, త త్కర్మ, అన్నశంసవృత్తిః, కోన కుర్యాత్? 

యో న కరోతి స కేవలం నృశంస ఇతి భావః. యిలా 
॥ 

ఆ | 



764 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే. 

స వైన శక్నోమి పితు: ప్రతీజ్ఞా మిమా మకర్తుం సకలాం యథావక్, 
_న హ్యావయో స్తాత గురు ర్నియోగే చేవ్యాశ్చ భర్తా స గతి స్ప ధర్మః. ౫౯ 

తస్మికా పున రైవతి ధర్మరాజే విశేషత స్స పథి వర్తమానే, 

దేవీ మయా నార్ధ మితోఒపగచ్చేక్ కథం స్వి దన్యా విధవేవ నారీ. ౬౦ 

నా మాఒనుమన్యస్వ వనం |వ్రజంతం కురుష్య న స్ప్వ స్త్యయనాని దేవి, 

యథా సమాడ్తై పున రావ్రజేయం యథా హి సత్యేన పున ర్యయాతి:. ౬౧ 

(స ఇతి.) సోహం అనృశంసోఒహం, పితుః (పతిజ్ఞాం వరదానహేతుకభరతాభిషేక 
మిద్వివాసనరూషాం (ప్రతిజ్ఞాం, అకర్తుం న శక్నోమి అవశ్యం కుర్యా మిత్యర్థః. తత హేతు మాహ 

(స హీతి.) ఆవయోః మమ భరతస్య చేత్యర్థః. నియోగే, గురుః (పభు రిత్యర్థః. దేవ్యాః 
కాసల్యాయాః, తథా-చ దేవ్యాపి తద్వచనం నాతి క్రమణీయ మితి భావః, ధర్మః ఆలౌకిక 

ఉశేయస్సాధనం. ౫౯ 

దేవ్యా శ్నేత్యాశయ ముద్దాటయతి (తస్మి న్నితి.) ధర్మరాజే ధర్మ' వర్తకే, విశేషతః 
వూర్వరాజాపేక్షయా విశిష్య, స్వే పథి స్వాసాధారణే పథి ధర్మమార్లే, వ మానే స్వమర్యాదా 
ఒనతిలంఘినీ త్యర్థః, తస్మికా గతిభూతే భర్తరి జీవతి, దేవీ కృతాభిషేకా హిషీ, సహధర్మ 
చారిణీతి యావత్. మయా వుతేణ సహ, అన్యేన యా కాచిత్ స్ర్రీవ, కథం స్వి త్కథం వా, వనం 
అపగచ్చేత్? ఇభ _ర్హ్యకాయా వవ వుతేణ సహ వనగమన ముచిత మితి భావః, ౬౦ 

(సెతి.) సా జీవద్భ రకా త్వం, మా మాం, అనుమన్యస్వ అనుజానీహి,. ఇతః వూర్వం 
వనగమనం (పతి సీతాభి పాయస్యాఒపరిజ్ఞాతత్వాత్, “దీప్త మగ్నిమఠ ణఖ్యంక్టీ వా యది రామః 
(వవేక్ష్యతి, (పవిష్టం తత మాం దేవిత్యం వూర్వు ముపధారయే” త్యుక్యా లక్ష్మ ణాభి పాయన్య 

జ్ఞాతత్వా చ్చ న ఇత్యేత దావయో రిత్యస్మి న్నర్ధి వర్తతే. అస్మదో ద్వయోశ్ళేతి ద్వివచనే 
బహువచనాదేశా దేవం వ్యాఖ్యాతం, నవం చ సతి - 'అనుజ్ఞాత శ్చ భవతా వూర్వ మేవ 

యద స్య్యహ'” మితి వక్ష్యమాణ లక్ష్మ ణవవనం చోపసపద్యతే. స్వ స్యయనాని శోభన పా ప్రి (పార్థనాని, 
సమాప్తే చతుర్షశవర్షాచరణియే (వతే సమాప్తే, యథా వున రాగచ్చేయం తథా న్వస్ట్వయనాని 
కురుష్వ, వున రాగమనే నిదర్శన మాహ (యథేతి.) స్వర్గా చ్చ్యుతో యయాతిః, యథా సత్యేన 



అయోభ్యాకాళ్లే- ఏికవీంశస్సర్ష; 785 

(కౌనల్యాల క్ష్మ ణయోః సాంత్వనం) 

యశో హ్యహం కేవల రాజ్యకారణా న్న పృష్టతః కర్తు మలం మహోదయం, 

అదీర్గకాలే న తు దేవి జీవితే వృబేఒవరా మద్య మహీ మధర్మతః. జి 

(పసాదయ న్నరవృషభ స్స మాతరం పరాక్రమా జ్ఞీగమిషు కేవ దండకాళా, 

అథాఒనుజం భ ఫ్రే మనుశాస్య ద ర్సనం చకార తాం హృది జననీం (పదకీణం. 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే అయోధ్యాకాండే వికవింశ స్సర్గ ఫం 

సత్యవచనేన, అష్టకాదిదౌహి[త్రో కసత్యవచనేన, వున స్స్వర్ష మగచ్చత్, తథేత్యర్థః, తథోక్తం 

మహాభారతే _ “ఆతిష్టస్వ రథం రాజా వికమస్వ విహాయసం, వయ మప్యత యాస్యామో యత 

లోకో భవిష్య తి త్యాదినా. ౬౦ 

(యశ ఇతి.) కేవలరాజ్యకారణాత్ ధర్మ విరహితరాజ్యహేతోః, మహోదయం మహాఫలం, 

యశః, పృష్టతః కర్తుం ఉపేక్షితుం, అహం నాలం న సమర్థోస్మి. కించ అదీర్చకాలే చంచల, 

జీవితే _పాణధారణే. నిమిత్తస ప్రమీయం, తటివ్వ చ్చంచలజీవితనిమి త్రం. అవరాం తుచ్చ 

.పయోజవభూతాం, మహీం, అధర్మతః, న వృణే న స్వేకరోమి. ౬౨ 

(పసాదయన్నితి.) సర్మాకమాత్ - “రాను తస్మా దిత శీ ఘం వనం గంతుం త్వ మర్హనీ” 

త్యుక్త కైకేయీో(పేరణాత్, అనుజం, దర్శనం స్వమతం, అనుశాన్య (పదర్శ్యేత్యర్థః. శాసి 

చ్చి (కర్కకః. హృది ప్రదక్షిణం చకార న్రదక్షిణం కర్తుం సంకల్సి తవా నిత్యర్థః, లోకస్త సిద్దా 'స్రుయ 

వురుషార్థాః, తేషు సర్వ మూలత్వా, దితరయో స్పాపాయత్వాచ్చ ధర్మ వీవాశయణీయ 

ఇత్ స్థాపితం భవతి. ౬౩ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండ వ్యాఖ్యా నే, 

వీకవింశ స్పర్ల్గః 
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..ఆధథ ద్వావింశంస్సర్గః, _ = - 

nC 

శా 

' అథ తం 'వ్యథయా దీనం సవిశేష మమ తం. . 

_ శ్వసంత మివ నాగేంద్రం రోషవిస్ఫారి కణం. - యా 

అసాద్యో 'రామ స్వామి శ్రం సుహృదం |భాతరం ప్రియం, 
ఉవాచేదం స ధైర్యేణ ధార యకా సత్త్వ మాత్మ వాకా, వి 

నిగృహ్య రోషం శోకం చ 'థైర్య మా శ్రిత్య కేవలం, - 
అవమానం నిర స్యేమం గృహీత్వా హర్షము త్తమం. ఈ... 

ఉపక్లప్రం హి యత్కించి దభిషేకార్థ మద్య మే, 

సరం విసర్ణయ ఊ!పం కురు కార్యం నిరత్యయం, ళా 

ఖు సొ 

న. అథ ద్యావింశ స్సర్గః ల 

యః అజా జ 

అధ రామ స్పొమితేః కై కేయావిషయం రోష ముపశమయతి. (ఆథేత్యాది) ళ్లోకద్యయ మేకరా 
వాక్యం. సవిశేషం అంతరంగజనాపే క్షయా సొతిశయం, అమర్షి తం [పాషప్తా౭సహనం, రోషవిస్సారి- 
తేక్షణం [కోధవిస్తారతనయనం, ఆసాద్య అభిముఖీకృత్య, సుహృత్వాదివిశేషణం కోపే ప్యనుపేక్ష 
ణీయత్వాయ, సత్త్వం సర్వవిషయకం స్వం బలం, దై ర్యేణ, ధారయకా అ(వకటయఃకా,. 
ఆత్మ వాళ (దశ స్తమనాః, వశ్యమనస్క ఇత్యర్థః, & . అ. 

(నిగృహే త్యుపక్ష ప్త మితి చ) క్లొకద్యయ మేకాన్వయం. రోషం పితాదివిషయం, శోకం. 
మద్విషయం, రోషశోకయో ర్నిగ్రహే హేతు మాహ (వై ర్య మ్మాశిత్యేతి) కేవల మితి ధైర్య 
వై రంతర్య మువ్యతే, అవమానం అరబ్దాభిషేకత్యాగవూర్వకవనగమనం, నిరస్య నిజదౌర్చ ల్య 
కృతత్వాభావా న్నివార్య, ఉత్తమం హర్షం సత్యపరిపాలనేన పితరం తారయిష్యూమ ఇతి 
బుద్ధిజన్యం, మే అభి షేకార్థం ఉపక్స్ ప్తం . సంపాదితం, యత్కించి దలంకారాదికం తత్సర్యం, 
విసర్ణయ, నిరత్యయం నిరపాయం సత్యపరి పాలనోపయు క్తం, కార్యం వల్కలధారణాదికం, కురు,౪ా 
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(కాసల్యా లక్ష్మ ణయోః నాంత్వనం)-. 

సిర మయోఒ భి] షకార్దే మమ సంభారసంభ్ర ప, 

భిషేకనివృక్త్యరై సోజస్తు సంభారసలభమ:. ' 3 

యన్యా మదభిషేకా గ్రే మానసం పరితప్యతే, | 

* మాత్రా మేసాయథాన స్యాత్ సవిశంకా తథా కురు. ౬ 

తస్యా శృంకామయం దుఃఖం మువూర్త మపి నోత్సహే, 

మనసి [పతిసంజాతం సొమి; (తేఒహ ముపేతుతుం. 2 

న బుద్ధి పూర్వం నాఒబుద్ధం స్మరామీహ కదాచన, 

మాత్తూజాం వా పితు ర్వాహం క్ర తే మల్పం చ విప్రియం. ల 

(సమ్మిత ఇతి.) నంభారసంభమః సంభారసంఫాదనవిషయ ఉత్పాహః, అభిషెక 
-నివృి త్త్యథ్థే " ' అభి పేక నివృ _త్రరూపవనవాసార్ధేే, స సంభారసం భమోన్తు వనవాసోచితపాధన 

“సంపాదన విషయో భ వత్తిత్యర్థః. - - x 

(యస్యా ఇతి) మదభి షేకార్డె , మదభిషేక పయోజనవిషయే. మాతా కైకేయీ. సవిశంకా 

లక్ష్మణేన సమ్మంత్ర్య రాజ్యం వునః కిం రామో (గహిష్యతీతి శంకావతీ.. ౬ 

(తస్యా ఇతి.) తస్యాః కై కేయ్యాః, శంకామయం శంకారూపం, స్వార్థే మయట్, 

పొచుర్యే వా. . . ౬ 

(నేతి.) మాత్యణాం పితుర్వా విషయే, కదాచన కృతం బుద్ధివూర్వ మప్కి విపియంన 

“స్మరామి, అబుద్ధం ఆబుద్ధివూర్యక మపి, విప్రియం నస్మ రామి. ౮ 
_ ల్ 

* మే మాతా కౌసల్యా, యథా చేత్ సవిశంకా నస్మాత్ తథా -కురు. పితృవాక్య 
పరిపాలనస్య రామక ర్తవ వ్యస్య అల్బకాలసాధ్యత్వాత్ తద్విషయే త్వయా న విమెత్తద్య 

-మిత్యుపదేశేనేత్యర్థః, ఇతె త_క్త్వదీ పికా, . 7 , వస | 
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సత్య స్నత్యాఖీనంధశ్వ్చే నిళ్యర సత్యపరా(క్రమః, 

పరలోకభయా ద్వీతో నిర్భయో౭.స్తు పితా మమ. కా 

తస్యాపి హి భే ద స్మికా కర్మ ణి ఫ(ప్రతీసం ంహృతే, 

* సత్యం నేతి మనస్తాప స్తస్య తావ స్తపేచ్చ మాం, ౧6. 

అభిషేక విధానం తు తస్మాత్ సంహృత్య లక్షుణ, 

అన్వగేవా౭-హ మిచ్చామి వనం గంతు మిత: పునః. ౧గు 

మమ |పవ్మాజనా దద్య కృతకృత్యా నృపాత్మజా, 

సుతం భరత మవ్య[గ్ర మభిషేచయితా తతః, ౧౨ 

మయి వీరాజినధ రే జటామండలభారిణి, 

గళతేఒరణ్యల చ కైకేయ్యా భవిష్యతి మన స్పుఖం. ౧ 

(సత్య ఇతి.) సత్యః సత్యవచనః, సత్యాభిసంధః సత్య పతిజ్ఞ 5; సత్యపరా[కమః 

అమోఘపర్శాకమః, పరలోకభయాత్ పరలోకసంబంధిభయహేతోః, సరలోకహానే రితి యావత్. 

నిర్భయోస్తు, (పతిష్థిత సత్యత్వా దితి భానః. జా 

(తస్యేతి.) తస్య దశరథస్యాపి, అస్మిళా అభిపషేకకర్మణి, ఆ పతిసంహృతే అనివ ర్రీతే- 

సత్యం నేతి మమ వరదానవిషయసత్య౦ నేతి, మనస్తాపో భవేత్, తస్య తాపః, మాం, తపేడ్- సతి, 

తాషయేదిత్యర్థ:, ౧౦ 

(అభిషేకేతి) అన్వక్ అనుపదమేవ-ోఅన్వ గన్వక్ష మనుగోనుపది మిత్యమరః. ఇతః: 

ఆస్మా న్నగరాఖ్, 
౧౧ - 

(మమేతి.) అభిషేచయితా, లుట్. ౧౨ 

(మయిీతి.) స్పష్టం. ధరా 

* (సత్యం నేతి) సత్యం భవిష్యతి నవేతి. ఇతి తత్త్వదీపికా 
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(కాసల్యా లక్ష్మ ణమయోః పాంత్వనం) 

బుద్ధిః (పణజీతా యేనేయం మనశ్చ సుసమాహితం, 

తం తు నార్హామ్ సం క్షేష్టు౮ (పవజిమ్యామి మా చిరం. ంళా 

కృతాంత సేవ సొమి(తే (దప్పవ్యో మ(త్పవాసనే, 

రాజ్యస్య చ వితీర్ణస్య పున రేవ నివర్తనే. ౧౫ 

* కైకేయ్యా: ప్రతీపత్తి త్తి ర్హి కథం న్యా న్మమ పీడనే, 

యది భావో న దైవో=యం కృతాంతవిహితో భవేక్. ౧౬ 

(బుద్ధిరితి) యేన మయా, ఇయం బుద్ధిః వనవాసబుద్ధిః, (పణీతా శిక్షితా, మనళశ్చ, 

నుసమాహితం స్థిరీకృతం, తం మాం, సంక్షేష్టుం క్లేశయితుం, నార్హామి. అతః (ప(వజిష్యా మి. 

మా చిరం మా&స్తు విళరబః. ౧౪ 

వూర్వసర్లే ధర్కోఒ స్తీత్యుక్తం, అధునా (పసంగా ద్ధర్మాతిరిక్తం దైవం కించి దస్తి ఫల పద 

మిత దర్శయజా అస్మత్సృవాసే న కైకేయీ నిమిత్తం. అత స్పాన నించి తవ్యేత్యాహ (కృతాంత 

ఇత్యాదినా.) కృతాంత: దైవం - 'కృతాంతో యమసిద్ధాంతదై వాఒకుశ లకర్మస్వి” తి నిఘంటు. 

దైవంచ (పాక్తనాఒదృష్ట మిత్యేకే. ఈశ్వర వవేత్యాచార్యాః. దష్టవ్యః, కారణత్వేనేతి శేషః. 

వితీర్ణస్య దత్తస్య. ౧౫ 

కృతాంత వీవేత్యేవకార వ్యవచ్చే ద్య మాహ (కైకేయ్యా ఇతి.) దైవః దేవీసంబంధీ కైకేయీ" 

సంబంధీ. అయం భావః అయ మధభి|పాయః, కృతాంతవిహితో యది న భవేత్, తదా మమ పఫీడనే, 
కై కేయ్యాః, (పతిప త్రి: బుద్ధిః; ; కథం స్యాత్? పీడన మితి లక్ష్మ ణబుద్ద్యా ౧౬. 

* రామానుజీయం. (కైకేయ్యా ఇతి.) కృతాంతవిహితః - కృతః అంతో యేనేతి వ్యుత్పత్తా 

కృతాంత శబ్దేన కాల ఉచ్యతే. తేన విహితః కాలచోచిత ఇత్యర్థః. అయం భావః అయ మభి(పాయః, 

డైవః దేవ సంబంధీ, న భవే ద్యది, మమ పిడనే కై కేయ్యా!ః (పతిపత్తిః కథం స్యా? దితి 

యోజనా. ౧౬. 

[9/] 
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జానాసి హి యథా సౌమ్య న మాతృషు మమా౭.౦తరం, 

భూతపూర్యం విశేషో వా తస్యా మయి సుకేపి వా. ౧౬ 

సో=_భీషేకనివృ త్త్యర్థె: ప్రవాసార్థెశ్చ దుర్వచైః, 

ఉగై) ర్వాక్యై రహం తస్యా నాన్య ద్దెవాత్ సమర్థయే. ౧౮ 

కథం ప్రకృతిసంపన్నా రాజపుతి తథాగుణ్యా, 

బూయా తా వోక్ళతేవ ప్రి) మత్పీడాం భ రృృసన్నిధౌ. ౧౯ 

ల య దచింత్యం తు త దైవం భూతేష్యపి న హన్యతే, 

వ్యక్తం మయి చ తస్యాం చ పతితో హి విపర్యయ:. ౨౦ 

ప 

(జానాసీతి.) హే సౌమ్య, మాతృషు, మే, అంతరం భేదః “అంతర మవకాశావధిపరిధా 

నాంతర్ధి భేదతాదర్థ్య' ఇతి నిఘంటుః. యథా న భూతవూర్వం తథా జానాసి, తస్యా అపి 

కైకేయ్యా అపి మయి వా, సుతే భరతే వా, విశేకో యథా న భూతవూర్వః, తథా జానాసి హి. ౧౭ 

(స ఇతి.) సోఒహం వీవమనుభూతతద్వాత్సల్యోఒహం, వాక్ష్యై రితి హేతౌ తృతీయా 
డై వా దన్యాత్, బుద్ధి భేదకార ణం, న సమర్థయే న నిశ్చినోమి. ౧౮ 

(కథ మితి.) _పకృతిః సాధుస్వభావః - “పకృతిః పంచభూతేషు స్వభావే మూలకారణి 
ఇతి నిఘంటు:ః. (పకృతి సంపన్నా సాధుస్వభావసంసన్నా, రాజవు తీ మహాకుల' పసూతా, 

తథాగుణా వూర్వానుభూతదయాదిసద్గుణా, సా కైకేయీ, | పాకృతేవ (ప్రీ) దుష్ప్రకృతికా దుష్కులా 

గుణలేశశూన్యా క్షుద్రా సేవ, భర్తృసన్నిధౌ, నతు యస్య కస్యచి త్సన్నిధౌ. నతు దూత్యాది 
ముఖేన. మత్పిడాం మమ నిరవధిక స్నెహపాతస్య పీడాం, న త్వ సియమ్య తం, కథం [బూయాత్ 

వ్యక్తం వదేత్? నతు సూచయేత్, తస్మాత్ దైన మేవాఒత కారణ మితి. ౧౯ 

(యదితి.) య దచింత్యం ఆచింత్య(పభావం, దైవం, తదేవ, సర్వేష్వపి, భూతేషు, న 

హన్యతే సర్వ తా ప్యపపతిహతఫల్మ పదాన స్వభావం వర్తతే. వ్యక్తం అతత సంశయో నాస్తి. అత 

ఏవ హి, మయి తస్యాం చ విపర్యయః వై పరీత్యం. మయి హస్తగతరాజ్య భంశరూపః,. తస్యాం 

వూర్వస్థితవాత్సల్యాపగమరూపః, పతితః [వాప్తః. అం 
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(కౌనల్యాలక్ష్మణయో।ః సాంత్వనం) 

కశ్చి ధైెవేన సౌమిత్రే యోద్ధు ముత్సహతే పుమాక్షా, 

యస్య న (గ్రహణం కించిత్ కర్శణోజన్యత్ర దృశ్యతే. వం. 

సుఖదు: ఖే భయకోంఢా లాభాలాభౌ భవాభవౌ, 

యచ్చ కించి త్తథాభూతం నను దైవస్య కర్మ తక్. వతి 

బుషయో ప్యుగతపసో ద్రైవేనా౭.భి ప్రపీడితా:, 

ఉత్సృజ్య నియమాం స్తీవ్రాకా భంశ్యంతే కామమన్యుఖిణ ౨౩ 

అసంకల్పిత మేవేహ య దకస్మాత్|పవర్రతే, 

నివర్త్యా౭_౭_ర ౦భ మారబ్ధం నను దైవస? కర్మ తత్. 3౪ 

వీవం [పబల మపి దైవం పౌరుషేణ నివర్త్యతా మిళ్ళతాహ (క ఇతి.) [కియత ఇతి 

కర్మ కార్యం. ఫలరూసకార్యతోఒన్య, త, యస్య (గహణం జ్ఞానసాధనం, న దృశ్యతే, కారై రకా 

=.నుమేయం యస్య స్వరూప మిత్యర్థః. తేన ఫలాత్ పూర్వ మజ్జాయమానేన దై వేన, కః వుమాకా 

యోద్దు ముత్సహతే? కధ న్నివారయితుం సమర్థ? ఇత్యర్థః. ౨౦ 

నను కర్మణోఒన్యథతేత్యుక్తం, కిం తత్కర్మ? తత్రాహ (సుఖదుఃఖే ఇతి) అత భయశబ్దేన 

శాంతి రుచ్యతే. భవాభవౌ ఉత్పత్రివినాశాౌ యచ్చ కించి త్రథా భూతం అచింత్యకారణకం, లోకే 

దృశ్యతే, తత్సర్వం, దైవస్య కర్మ కార్యం నను హిత్యర్థః, ౨౨ 

దైవవాబల్య మేవ [దఢయతి (బుషయ ఇతి.) బుషయః విశ్యామితాదయః, నియమాల 
(వతోపవాసాదీకా. (కామనున్యుభి రితి.) వ్యక్తిబహు త్వా దృహువచనం, | భంశ్యంతే, బుషిత్వాదితి 

శేషః. లిపి 

యచ్చ కించి త్రథాభూతమిత్యేత ద్విశదయతి (అసంకల్పిత మితి) ఇహ ఆస్మిజా లోక్తే 

ఆరబ్బం ఉప్మకాంతం, ఆరంభం కార్యం, నివర్త్య, అసంకల్పితం ఆచింతింత మేవ య త్కార్యం, 

అకస్మాత్ రుటికి, (ప్రవ ర్తతే, తత్ దైవస్య కర్మ, వి 
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వితయా తత్తయా బుద్ధ్యా సం న్రభ్యాఒ.౬త్మాన మాత్మన్యా 

వ్యాహతేఒ_ప్యభఖిషేకే మే పరితాపో న విద్యతే. ౨౫% 

తస్మా దఫరితాప స్పా తమ ప్యనువిధాయ మాం, 

(పతిసంహారయ తీప్ర మాభిషేచనికీం క్రియాం. ౨౬ 

ఏభి రేవ ఘత్రై స్పర్వై రభిషేచవన సంభృత్రై:, 

మమ లక్ష్మణ తాపస్యే వృతన్నానం భవిష్యతి. ౨౭ 

అథవా కిం మమైతేన రాజ[దవ్యమ తేన తు, 

ఉద్ధృతం మే స్వయం తోయం వతా దేశం కరిష్యతి. ఎ౨ల౮ా 

మా చ లక్ష్మణ సంతాపం కారి ర్లత్మ్యూ విపర్యయే, 

రాజ్యం వా వనవాసో వా వనవాసో మహోదయ: ౨౯ 

ఉపదేశఫల మాహ (వీతయేత్యాది) శ్లోకద్వయేన. తత్త్వయా ఆబాధితయా, వీతయా 

బుద్ధ్యా, ఆత్మానం అంతఃకరణం, ఆత్మనా స్వయ మేవ, ఉపదేశం వినేత్యర్థః. సంస్తభ్య 

నిశ్చలీకృత్వ, స్థితస్య మే, అభిషేకే వ్యాహతేపి, పరితాపో న విద్యతే. తస్మా త్ర త్వస్కైవం 

రూపత్వాత్. అనువిధాయ అనునృత్య, ఆభిషేచనకీం అభిషేకప్రయోజనికాం, క్రియాం 

అలంకరణ్లాది, (పతిసంహారయ నివిర్హయ. ౨౬ 

(వీభిరితి,) తాపస్యే తాపసయోగ్యే కర్మణీత్యర్థః. అబిషేచనసంభృతై ః అభిషేచనాయ 

సంపాదితై కి ౨౭ 

ఫుటస్థజబైః తాపస్య (వతస్నానె (కియమాణేపి రాజ్యలిప్పయా స్నానం కృతవానితి 

కైకేయ్యా శ్నంకా మా భూదితి స్నానం నిషేధత్తి (అథవేతి.) రాజదవ్యమతేన రాజదవ్యత్వేన 

సమ్మతేన. రాజ్య [ద్రవ్యమయేనేతి పాఠే-రాజ్యార్థమంగళ దవ్య పచురేణే త్యర్థః.. (వతాదేశం 

' వతనియమం. ౨౮ 

(మా చేజి.) రాజ్యం వా వనవాసోపి వా ఉభావపి తుల్యౌ, వచార్యమాణే వనవాస వీవు 

మహోదయ; మహా ఫలః, రాజవ్యాపారక్షే శాభావాత్ అవూర్వదర్శనసౌఖ్యా చ్చేతి భావః. 2౯ 
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(కాసల్యాలక్ష్మ ణయోః పాంత్యనం) 7 
Ly 

న లక్ష్ముజాఒస్మిక ఖలు కర్మవిే ఘే మాతా యవీయ న్యశిశంకనీయా, 

దైవాభిపన్నా హి వద త్యనిష్టం జానాసి దైవం చ తథాప్రఖావం. 3౦ 

ఇతి (శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ద్యావింశ స్సర్గ: 

అథ (తయోవింశ స్పర్ష£ 

ఇతి బువతి రామే తు లక్ముణోఒధళశ్శిరా ముహుః, 

శ్రుత్వా మధ్యం జగామేవ మనసా దుఃఖహర్షయో;. ణం 

మహతా (పబంధేనోక్తం సంగహేణ దర్శయతి (నేతి) యవీయసీ కనిష్ఞా, కానిష్ట్యం 

-మహిషేే తయాసేక్షయా. న తేంబా మధ్యమేత్య త మధ్యమాత్వం సర్వరాజసత్న్య పేక్షయా. 

'దైవాభిపన్నా దైవావిష్టా, తథాప్రభావం తాదృశ (ప్రభావయుక్తం. . అ్మపతిహత్యపభావ 

మిత్యర్థః, శం 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవి రచితే, శ్రీరామాయణభూషకె, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

ద్వావంశ స్సర్గః. 

లా 
అథ (తయోవింశ స్సర్గః 

వూర్వం, దై వన్య | పబలత్వేన రాజ్యవిపర్యయే న సంతాపః కార్యః, ధర్మస్య సర్వశేయ 
స్సౌాధనత్వా [త్తన్మూలభూతే పితృవచనకరణసత్వ్యే అవశ్యం కర్తవ్యే, మాతృవచనం చ పశ్చా 

త్తనత్వా త్పశ్చా త్పాలనీయ మిత్యేతావత్ సయుక్తిక ముపపాదితం. తత పౌరుష మేవ బలం 
జలీయః, దైవబలం తు దుర్చలానుసరణీయం. ధర్మ శ్చార్థ కామవిరోధే న కర్తవ్య ఇతి 

వూర్వపక్షం వూర్వం సం (హే మీ లక్ష్మ ణవాక్యేనో క్త కం వున స్తన్ముఖేన [పపంచయ౯ పం[గహే 

సిద్ధాంతం చ దర్శయతి(ఇతిత్యాది నా. )రామే ముహు ర్భుువశి సత్తి లక్ష్మణ స్ఫ్వాజనభ్యుపగమ 
నూచనాయాఒ ధఖ్మిరాన్సకా. శుత్వా, ధుఃఖహర్షయో ర్మధ్యం = ధర్మే స్థిరోభూ దితి హర్ష ౦, రాజ్యం 
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తదా (థా) తు బధ్వా భూకుటీం భ్రువో ర్మధ్యే నరర్హభ:, 

నిశ శాస మహాసర్పో బీలస్థ ఇవ+రోషిత:. తా 

తస్య దుష్పతివీక్షం తక్ భుకుటీసహితం తదా, 

బభౌ (కుద్ధస్య సింహస్య ముఖస్వ సదృశం ముఖం 3- 

ఆగ్రహ స్తం విధూన్వంస్తు హస్తిహ స్త మివాత్మన:, 

తిర్య గూరద్ధ్వం శదీరే చ పొతయిక్వా శిరోధరాం. ౪ 

అ(గాక్లా వీక్షుమాణ స్తు తిర్య (గ్భాతర మజబవీక్, కూ 

అస్థానే సంభమో యస్య జాతో వై సుమహా నయం. 
ధర్మదోష|పసంగేన లోక స్యా౭_నతిశంకయా, Xu 

త్యక్ష్యతీతి దుఃఖం చ, మనసా జగామ, నతు వాచా (పతిపాదితవాకా, ఇవ శబ్దెనాఒస్థిరత్వ 

ముచ్యతే. ఉ_త్రరక్షణే మాధ్య న్థ్యత్యాగస్య వక్ష్యమాణత్వాత్. a 

(తదేతి.) తుశబ్దేన వూర్వావస్థాతో విలక్షణావస్థా సూచ్యతే. (భువో ర్మధ్యే లలాటే, లలాటే 

(భుకుటీం కృత్వేత్యర్థః. బిలస్థః పేటికాబిలస్థః, నతు వల్మీకస్థ:, తదానీం రోషాసంభవాత్. ౨. 

(తస్యేతి.) దుష్ప్రతివీక్షం అభిముఖతయా దుర్నిరీక్షం, తస్య ముఖం. ఆ. 

[కోధవికారం దర్శయతి (ఆగహస్త మిత్యాది) పార్దళ్లోకః. అగం హస్తస్య అ[గహస్తః, 

వీకదేశ సమాస: పూర్వాపరాదిన్యతిరి క్త న్థలేపి క్వచి ద స్ట్. అగం చాసౌ హ_సశ్చ అ(గహ స్తః ల 

“హస్రశభ్లో హస్తావయవే ఉపచర్యతి ఇతి వామనః. శరీరే ఉరసి, అధ ఇత్యర్థః. యద్వా, 

శిరోధరాం శరీరే తిర్యగూర్హ్వ్యం, చకారా దద శృ పాతయిత్వా, (కొధాతిశయేన వివిధం శిరో 

విధూననం కృత్వేత్యర్థః. అగ్రాక్టా కటాక్షేణ, తిర్య గ్వీక్షమాణ స్పళ౯, అ[బవీత్, vy 

(అన్ధాన ఇతి. ) ధర్మదోషపసంగేన, పితృవచనపరిపాలనరూపధర్మ హాన్ని పసక్త్యా, లోకస్య 

ఆనతిశంకయా అతిశంకాపరిహారాయ, మయాఒననుస్టితే లోకో ధర్మం త్యజతీతి శంకాసరిహారాయ 

చేత్యర్థః. నవీవంవి ధకార్య ద్వయార్థ ౧, యస్య (పసిద్ధస్య తే, జాతోఒయం, సుమహాజా సంభమః 

వనగమనత్వరా, ఆస్థానే అనవకాశే, ఆయు క్ర ఇత్యర్థః, “అవకాశే స్థితౌ నాని మిత్యమరః. ౫౪ 
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(కొసల్యాలక్ష్మ్య జయోః సాంత్వనం) 

కథం హ్యేత దసం|ఖాంత _స్వద్విధో వక్తు మ ర్లతి. 
యథా దైవ మశౌండీరం శౌండీర క్షుత్రియర్షభ, ౬౪ 

కిం నామ కృపణం దైవ మశ క్త మభిశంససి. 

పాపయో సే కథం నామ తయోశ్ళ్శంకా న విద్యతే. eu 

సంతి ధర్మోపథా శుక్లా ధర్మాత్మకా కిం న బుధ్య సే. 

తయో స్సుచరితం స్వార్థం శార్యాక్ పరిజిహీర్షతో:, లాం 

తథాత్వ మేవోపపాదయతి (కథ మిత్యాదినా) హే శౌండిర సమర్థ, దైవ మపి నిరాకర్తుం 

క్షమేత్యర్థః. క్షత్రియర్ష భ క్షత్రియ శేష, త్వం, ఆశౌండీరం అశూరం, వీతత్ దైవం, యథా 

సమర్థం వదసి, వీవ మసంభాంత స్త్వద్విధః, కథం వక్తు మర్హతి? న కథ మపి. అశూర 

-స్సం భాంతః క్ష(తబంధు రేవాసమర్థం దైవ మనుసర్తు మర్హతీ త్యర్థః. అస్థాన ఇత్యాది శ్లోకద్యయ 

స్యైవం వాఒర్ధః - ధర్మ హాన్ని పసక్తా లోకస్యా నతిశంకయా-ఆనతిః వూజా, తద్విషయే శంకయా, 

"లోకో మా మధర్మిష్ట ఇతి న వూజయే దితి శంకయేత్యర్థః. యస్య తే అయుక్తః సుమహాక్ష, 

సం|భమో (భాంతి ర్హాతః, ధర్మ హాని ర్లోకానత్యభావో వా సర్వాతిశాయిన స్తే కింకరిష్యతీతి భావః, 

భమసద్భావం వ్యతిరేక ముబేన దఢయతి (కథ మితి.) eu 

దై వాలంబనన్య [భమత్వ ముపవాదయతి (కిమితి.) కృపణం _ “బుద్దిపొౌరుషహీనానాం 

జీవికేతి బృహస్పతి రిత్యుక్తరీత్యా దుర్చలై కపరి[గ్రాహ్యతయా గోద్యం, అశక్తం శక్తిహీనం, 

పౌరుషం తిరస్కృతు, కార్యకరణాక్షమం దైవం, కిం నామ అభిశంససి అభిమ్టైషి? అశ క్రత్యా 

దేవ న కార్యానుమేయో దై వసద్భావః. అసద్భావా దేవ తదవలంబనం తే [భమ ఇత్యర్థః. చీవం 

దై వకృతస్యాఒనతిలంపునీయత్వం పరిహృతం, పితృవాక్యపరిపాలనరూప దర్మదోష(పసంగం 

పరిహరతి (పాపయోరితి.) పాపయో:ః కై కేయాదశరథయో ర్విషయే, తే శంకా పాపిత్వశంకా, 

కథం నామన విద్యతే? పాపినౌ తౌ త్వయి పాపం కర్తు మిచృతః, అత _వ్రద్వచనాఒకరణే 

న దర్మహాని రితి భావః. ౭౪ 

నను ధర్మి ప్రయో సయోః కథం పాపిత్వశ౦కేత్య తాహ (సంతీతి,) దర్శః ఉపధా వ్యాజో 

-యేమోం తే ధర్మో పదాః, శ్లక్షాః దర్మాచరణకంచుకేన స్వదోషపిధానచతురాః, సంతి, లోక ఇతి 
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యది నైవం వ్యవీసేకం స్యా ది 'ప్రాగేవ రాఘవ. 

తయో; (పొగేవ దత్తశ్చ స్యా ద్వరః ప్రకృతశ్చ స స, ర్ 

లోకవిద్విష్ట మాఠబ్ధం త్వదన్యస్యాఒ భిషే షీచనం. 

నోత్సహే సహితుం "వీర తత్ర మే తంతు మర్షసి, ౧౦౪ 

యేనేయ మాగతా ద్ర్వైధం తవ బుద్ది ర్మృహామతే. 
సహి ధర్మో మమ ద్వేష్య: ప్రసంగా ద్యస్య ముహ్యాసి, ౧౧౪. 

శేషః, హే ధర్మాత్మ౯ ధరై క(ప్రవణస్వభావ, శాఠ్యా ధూఢవి పియకారిత్వాత్, స్వార్థం అభిషేక 

దూప మస్మత్ప్రయోజనం, పరిజిహీరతోః పరిహర్తు మిచృతోః, తయోః కైకేయీదశదథయో: = 

సుచరితం సుష్టు మంతితం, కింన బుధ్యసే? ౮౪ 

విపర్యయేఒనిష్టం [పసంజయతి (యదీతి.) హే రాఘవ, |పాగేవ అభిషేకా త్పూర్వ మేవ, 

ఎవం ఉక్త పకారేణ, తయోః కైకేయాదశరథయోః, వ్యవసితం నిశ్చయః, యది న స్యాత్, తదా 

(పకృతః వూర్వ మేవ (పస క్షః, స వరశ్చ (పాగేవ దత్త స్స్యాత్. కించేతి చార్థః,. ఆయం భావః -- 

భరతాయా&౬వశ్యం రాజ్యం దేయం, రామస్య జ్యేష్టత్వేన తద్విషయో౭౬భి షేక ఆర భ్యతే. తదానీం. 

త్వయా వరద్వయం (పష్టవ్యం, తద్వ్యాజేన రామో వివాస్యతే, భరతోఒభిషిచ్యత ఇతి 

కై కేయోదశర థాభ్యాం సంకేతితం. అన్యథా సా వరద్వయం కి మేతావత్పర్యంతం న యాచేత? 

అయాచిత మసి తన్నీతిజ్లో రాజా వా కుతో న వూర్వమేవ పరిహరే దితి. ey. 

అస్తు తథా, తతః కిమిత్య తాహ (లోకవిద్విష్ట మితి.) లోకవిద్విష్టం జ్యేష్టం పరిత్యజ్య 

కనిష్టస్యాభిషేచనా ల్లోకవిద్వేషవిషయమి త్యారంభ! కియావిశేషణం. మే, తత అసహనవిషయె, 

క్షంతు మర్షసి. “జంగం 

యథాకథంచి త్పితృవచనం కర్తవ్య మేవేతి మన్వానం రామం (పత్యాహ--(యెనేతి.) ఇయం 

తే బుద్ధిః, యేన పితృవచనపరిపాలనరూప ధర్మే ఇ, దై (ధం వేదం, అగతా (పాప్తా, నాభిషిచ్చేే 

వనం ప్రవేక్ష్యామితి, యస్య (పసంగా త్ప్రస్తావాత్, ముహ్యసి అకరణే (పత్యవాయ స్పా దితి 

మోహం పొప్నోషి, స ధర్మో మమ ద్వేష్యః. OU 



ఆఅయోభ్యాకొళ్లే- తయోవింశస్నర్ల ; Yq 

(కౌసల్యాలక్ష్మ ణయోః సాంత్వన", - 23, 

| కథం త్వం కర్మణా: శ క్ర:' తెశేయీవశవ ర్తిన. వ. 

కరిష్యసి పితు ర్యాక్య మధర్శ్మిష్థం విగ ర్లితం, నడ 3౨4 

య ద్యయం కిల్చిమా చేద: క తో ప్యేవం న 'గృహ్యతే, 

జాయతే త్మత మే బుఃఖం ధర్మసంగశ్చ గర్లితః, _ | అఆ 

ని మనసాపి కథం కామం- కుర్యా "_స్వం._కామవృత్తమయో:. ల 

తయో స్త్యహితయో ర్ని త్యం శ శ్ర్వోః పితభిధానయో:, ౧౪౪ 

యద్యపి ప్రతిపత్తి స్తే దైవీ చాపి తయో రృతం. -.. 
అక్ ల్ 

తథా ప్యుపేకణీయం తేన మే తదపి రోచతే. oxy, 

మోహం విశదయతి_(కథ మితి.) కర్మణా పౌరుషకర్మణా, శ క్రఃపతీకారసమర్ధ ఇత్యర్థః. 
త్యం, కై కేయీవశ వర్తిత్వా దేవాఒధర్మిష్టం విగర్హితంచ వాక్యం, కథం కేన (ప్రకారేణ మోహం 

_ న han అత. వినా కరిష్యసి? 

త్వన్మో హాదేన మే దుఃఖమిత్యాహ (యదీతి.) అయం భెదః అభిషేకవిఘాతాక్మా ,విపర్యాసః, 

కిల్చిషాత్ మృషావరకల్పనాత్, కృతోపి వీవం కిల్చిషకల్పిత ఇతి, యది న గృహ్యతే, తత 
ఆగహణనిమిత్తే, మే దుఃఖం జాయతే. ధర్మసంగశ్చ వీతాదృశ ధర్మ సంగశ్చ, విగర్హితః. ౧౩౪ 

తస్మా న్మనసాపి త న్నకర్తవ్య మిత్యాహ (మనసేత్యాదినా.) ౧౪౪, 

మమ వివాసనం దై వకృతం, నతు కై కేయీకృత మితి పూర్వం రామోక్త మనూద్య పరిహరతి 

(యద్యపీత్యాదినా.) తయోః పిత్రోః, (పతిపత్తిః అభిషేకవిఘటనవిషయా బుద్ధి; దైవీ చాపి 

దైవకృతైవేతి, తే మతం యద్యపి, తథాపి, తే త్వయా. తత్ ఉపేక్షణీయం, తదపి దైవ మపి,, 

మమ న రోచతే. అజం 

(98 _ 
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విక్లబో వీర్యహీనో య స్న దైవ మనువర్హతే. 
వీరా స్పంభావికాత్మానో న దైవం పర్యుపొసతే, | ౧౬౪ 

దైవం పురుషకారేణ య సమర్థ: |ప్రబాధితుం. 

న దైవేన విపన్నార్థః పురుష స్ఫ్సోఒవసీదతి, ౧౭౪ 

దృక్యుంకి త్వద్య దైవస్య పౌరుషం పురుషస్య చ. 

ద్రవమానుషయో రద్య వ్యక్తా వ్యక్తి ర్భవిష్యతి, ౧౮౪ 

అద్య మత్పారుష హతం దైవం (దక్ష్యుంతి వై జనాః. 

యద్దెవా దాహతం శే౬ద్య దృష్టం రాజ్యాభిషేచనం, ౧౯ 

ఉపేక్షణీయతాయాం హేతు మాహ (విక్లబ ఇతి.) విక్షబః కాతరః, వీర్యహీన ఇత్యన్య 

ఇవతియోగితయోక్రం వీరా ఇతి. విక్షబ ఇత్యస్య [పతియోగికయోక్తం సంభావితాత్మాన ఇతి 

సంభావితః సమ్యక్ (పాసితః, దృఢ ఇతియావత్. ఆత్మా మనో యేషాం తే తథా, ధీరా గ ఇత్యర్థః, 

శోపాసతే న్మాశయంతి, ౧౬౪ 

కుతో న్నాశయంతీ త్యపేక్షాయాం పౌరుషవతో దైవేన (సయోజనహాన్యభావా దిత్యాహ 

(దెవమితి ) వురుషకారేణ వురుషబలేన, దైవం, బాధితుం అతి కమ్య ;వ ర్తితుం, య స్పమర్ధః, 

సః, దైవేన విపన్నార్గః విహత _పయోజన స్పకా, నావసీదతి న క్షి శ్యతి. ney 

వురుషకారాపేక్షయా దై వస్య దుర్చలత్వే ప్రత్యక్షం పమాణయతి ((దక్ష్యంతితి.) పౌరుషం 
సామర్థ్యం, వ్యక్తిః (పబలదుర్చల వివేకః, వ్యక్తా స్పష్టాా భవిష్యతి. ౧లా౪ 

త దేవ స్పష్ట మాహ (అద్యేతి.) య ద్దైవాత్ యన్మా ద్దైవాత్, ' ఆహతం విఘ్నితం, శే 

రాజాభిషేచనం దృష్టం, త దైవం మత్పొరుషహతం (దక్ష్యంతి. ౧౯ 
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(కాసల్యాలక్ష్మ ణయోః 'స్తాంత్వనం, 

అత్యంకుశ మివోద్దామం గజం మదబలోద్ధతం. 

(సధావిత మహం దైవం పొరుషేణ నివర్తయే, ౨౦౪, 

లోకపాలా సృమస్తా స్తే నాఒద్య రామాభిషేచనం. 

న చ కృత్స్నా స్ర్రయో లోకా విహన్యు: కిం పునః పితా, ౨౧౪ 

మై ర్వివాస స్తవా౭.రణ్యే మిథో రాజకా సమర్థితః. 

అరణ్యే తే వివత్స్యంతి చతుర్దశ సమా స్తథా, ౨౨4 

అహం తదాశాం ఛేత్స్యామ్ పితు స్తన్యాశ్న యా తవ. 

అభి షేకవిఘా తేన పుక్రరాజ్వ్యాయ వర్తతే, ౨౩౪. 

మద్బలేన విరుద్ధాయ న స్యా బైవబలం తథా. 
(వభ విష్యతి దుఃఖాయ యథో[గం పౌరుషం మమ, ౨౪౪ 

ఆత్యంకుశం అతి,కాంతాంకుశవ్యాపారం, ఉద్దామం ఛిన్ననిగళం, మదబలోద్ధతం మద. 
బలాభ్యాం గర్విష్టం, (పధావితం దుర్నివారం, స్వచ్చందగమనం గజ మివ, దుర్నివారత్వేన 
త్వభిమతం దైవం, పొరుషేణ నివరయే. ౨౦౪ 

(లోకపాలా ఇతి.) తే _పసిద్దాః, హే రామ, తవాభిషేచనమితి వా. న విహన్నుః న విహంతుం. 

శక్తాః, కృత్న్నాః అన్యూనాః. ౨౧౪. 

(యైరితి) రాజత్వం సిద్ధవతృృత్యాహ (రాజన్నితి మిథః రహసి-“మిథోన్యో న్యరహస్యయో' 

'రితి వైజయంతీ. తథా త్వాం |పత్యు క్ర పకారేణ, ౨౨౪. 

(ఆహమితి.) తత్ తస్మాత్, యా తవాభిషేకవిఘాతేన ద్వారేణ వు తరాజ్యాయ్య వర్తతే 
పవ ర్తతే, తస్యాః పితుశ్చ, ఆశాం అతితృష్టాం, “ఆశా దిగతితృష్టయో” రితి వై జయంతి. ౨3y 

(మద్చలేనేతి,) మద్చ లేన, విరుద్ధాయ జనాయ, మమో(గం పౌరుషం, దుఃఖాయ యథా 
(పభ విష్యతి తథా, దైవబలం, న స్యాత్ సుఖాయ న భవేత్. వి ఆ 
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ఊర్ధ్వం వర్షసహ్థసారెతే (ప్రజాపాల్యి మనంతరం. 

ఆర్యపుళా్శ): కరిష్యుంతి వనవాసం.గతేత్వయి . . వయ 

పూర్వం రాజర్షివృత్తాక్ర హి వనవాసో విధీయతే. | 
[ప్రజా నిఊివ్య ప్యుతేషు పుత్రవ కృరిపాలనే, | ర 

స చేదాజ న్యనేకాగే రాజ్యువి భ్రమశంకయో. రాల నై 

నైవ మిచ్చసి ధర్మాత్మజా రాజ్యం రామ త్య మాతని, లం ౨౭ 

- ప్రగిజానే చ తే వీర మా భూవల వీరలోకభాక్. 
రాజ్యం లు తవ రకేయ మహం 'వేలేవ సాగరం, | నిరా4 

are మంగళ రభిషించస్వ తత్ర తం౮వ్యావృతో భవ. ' . 

అహ మేకో మహీపాలా నలం వారయితుం బలాత్. చకా, 

లో నలల నలు న _ 

న కేదాచి దపి భరతన్య రాజ్య పాప్తి రస్తీత్యాహ ( ఊర్హ్వ్వ మితి.) ఊర్ద్వ మిత్యస్య వివరణం 

వర్ష సహసాంత ఇతి. (పేజాపాల్యం (పజాపాలనం, స్వార్థ యత్ప్రత్యయః. ఊర్ధ్వం వర్ష 

సహసాంతే, త్వయి వనం గతే సతి వాన పనా శమసై వసతి, అనంతరం (పజాపాల్యం ఆర్యస్య 

తే వుతాః ౭ కరిష్యంతి.. షయం 

మదుక్త నీవ వనవాసః వూర్వసమ్మత ఇత్యాహ '(పూర్వేతి.) వుత్రేషు (ప్రజాః వు]తవత్ 
పరిపాలన నిమిత్తం నిక్షిప్య, వూర్వరాజర్షి వృత్త్యా,తదాచారేణ, వనవాసో విధీయతే. ౨౬౪ 

(స చేదిత్యాదిి శ్లోకద్యయ మేకాన్వయం. హే రామ, న త్వం, రాజని దశరథే, వీవ 

మనేకాగే చలచి త్తే, అవ్యవస్థితచి త్తే తే సతి, రాజ్యువి భమశంకయా రాజ్యన్య వివధచలనశంకయా, 

ఆత్మని రాజ్యం నేచ్చసి చేత్, అహం తవ రాజ్యం చ రక్షేయం. కథ మివ? వేలా సాగర మివ, 

నో చే ద్వీరలోకభాక్ మా భూవం, తే తుభ్యం, (పతిజానే చం ఎలా 

" (మంగళై' రిత) మంగళలై 8 'మంగళ దవ్యయుకై ర్లలైః, అభిషించస్వ, అక్కాసం వసి దిభి 

రితి శేషః. తత అభిషేకకర్మణఖి, వ్యాసృతో భవ వ్యాన క్షచిత్తా' భవేత్యర్థక. అలంప కప్హః, 

వారయితుం నివారయితుం, | | ఫలా 



అయోధ్యా కాళ్లే-తయోవింశస్సర్ల: (తి! 

(కౌనల్యాలక్ష్మణయోః సాంత్వనం), 

న శోభార్థా వీమౌ బావూ న భను ర్ఫూషణాయ మే. " 
నాసి రాబంధనార్థాయ న శరా .స్రంభహేతవః -', 30౪ 

[ అమి త్ర దమనార్థం మే సర్వ మేత చ్చతుష్ట్రయం. 2 3౧ 

న చాహం కామయే=_త్యర్ధం య స్యా చృతు ర్మతో మ మమ, 

అసినా తీళ ధా రెణ విద్యుచ్చలితవర్చసా. Te త౨ 

ప్రగృహాతేన వై వై శత్రుం వజ్రిణం' వాన కల్పయే, . : 3౨౪ 

ఖడ్గనిశే పష్పషనిష్పి' షై సి ర్రహనా దుశ్వేరా చ మే. 

హస్త్యశ్యనరహస్తోరుశిరోభి రృవితా మహీ, ౫౧౫ ఆతి 

ఖడ్డథారాహతా మేద్య దీష్ణుమానా ఇవాదుయ:. " వం 

పతిష్యంతి ద్వివా భూమౌ మేఘా ఇవ సవిద్యుత:, ey 

(న శోభార్జా విత్యాది) సొరక్షోక మేకం వాక్యం. (నేతి) ఆబంధనార్థాయ ఆపాతతః 

వీరభూషణతయా కట్యాం బంధనరూష పయోజనాయేత్యర్థః. స్తంభహేతవః కేవలం లక్ష్యభూత 

స్తంభహేతవః, తూణ్యొం ్రాపనహేతవ ఇతి వా. =. ఆం 

(న చాహ మిత్యాది; సార్ధక్లోకః. యః, మను అత్యర్థం, శతుః శాతయితా మతః స్యాత్, 

పరీక్షకై రితి శేషః త మహం న కామయే తస్య స్థితిం న నగా ఇత్యర్థః, కిం త్వసినా విణ 
మసి శతుం, న కల్పయే న స్థాపయామి, హన్మీ త్యర్థః. తీక్ల ధారేణ తీక్టగేణ, విద్యుచ్చలిత 

వర్చసా విద్యుదివ చలితం నిర్లతం వర్చ స్స్ఫులింగరూపం యస్య, తేన. ౨ 80 

(ఖడ్గేతి,) ఖడ్గకృతమర్దనేన చూర్తీకృతై :, గహనా కానన మివ నిరంతరా, అతవీవ దుశ్చరా 
-సంచారా =యోగ్యా చ, భవితా భవిష్యతి. - - - , ౨8౪ 

౮ i . ఇ ( శ - “ సా 1 (ఖడ్గధారేతి.) మే ఖడ్గధారయా ఖర్గకోట్యా, హతాః, _ అత వీవ సమిస్ఫులింగత్వాత్ 
న. | శు ల న Fu జ - + a ge ల! 
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బద్ధగోధాంగుళితాకే ప్రగ్యహీతశరాసనే. 

కథం పురుషమానీ స్యాత్ పురుషాణాం మయి స్థితే Su 

బహుభి శ్రైెక మత్యస్య న్నే కేన చ బవూజా జనాజ. 

వినియోత్యా మ్యహం బాణాజు నృవాజిగజమర్శ్మసు 9౬౪. 

అద్య మే౭_.(స్త్రప్రభావస్య (ప్రభావ; (పభ విష్యతి. 

రాజ్ఞ శ్చాప్రభుతాం కర్తుం (పభుత్వం తవ చ పఖో, 32౪.- 

అద్య చందన నారస్య కేయాగామోకుణస్య చ 

వసూనాం చ విమోక్షస్య సుహృదాం పాలనస్య చ, తిలా౪.. 

న్ను 

దీస్యమానాః జ్వలితాః, ఆదయ ఇవ, సవిద్యుతో మేఘా ఇవ చ. స్థితాః, ద్విపాః శ, తుగజాః,. 
భూమౌ పతిష్యంతి. Cum 

(బద్దేతి) గోధా జ్యాఘాతవారణం - 'గోధా తలం జ్యాఘాతవారణి' ఇత్యమరః, గోధా- 
రూపాంగుభిరక్షకకవచనతి మయి స్థితే సతి, వురుషాణాం మధ్యే కశ్స్చిక్, కథం వురుషమానీ. 
శూరమానీ స్యాత్? సర్వే (స్రేేవాయా భ విష్యంతీత్యర్థః. రయ ఈ 

(బహుభి రితి.) అహం బహుభి ర్చాజైః. వకం శూరం, అత్యస్యకా (పకర్షేణ క్షిప౯ా -- 
“వకర్షే లంఘనే స్యతి త్యమరః, వకేన బాణేన, బహూకా క్షు దాకా అత్యస్యకా, అనేక (పకారేణ, 
నృవాజిగజానార్మి మర్మను మర్మ స్థలేషు, బాణాకా, వినియోక్ష్యామి విసర్జయిష్యామి, అతః కథ. 
మేకో బహూళ హనిష్యతీతి న చింతనీయ మితి భావః. sey. 

(అద్యేతి.) అ హ్ర్రప్రభావస్య అస్త్రుమాహా తస్య, పభావః ప్రతాపః -! ప్రతాపమహా త్య్యయో- 
(పభావ స్సా$ దితి వై జయంతి. 98౪. 

(అద్యేత్యాది) శోకద్వయ మేకం వాక్యం. చందనసార స్య చందనపంకన్య, కేయూరా 
మోక్షణస్య అంగద ధారణన్య-'కేయూర మంగది మిత్యమరః. వసూనాం ధనానాం, విమోక్షస్య 
త్యాగస్య, సుహృదాం, పాలనస్య శతుభ్యో రక్షణస్య చ, అనురూపా రాజవ్మతత్వేన. 
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(కాసల్యాలక్ష్మణయోః సాంత్వనం) 

అనురూపా విమౌ వావూ రామ కర్మ కరిష్యుత:, 

అభిషేచవనవిఘ్న స్య క రాణా త్తే నివారణే, తిక 

(బ్రవీహి కో౭_ దైవ మయా ఏియజ్యతాం తవాసుహృ త్రాణయశ స్పుహృజ్జనై:, 

యథా తవేయం వసుధా వశే భవే త్తథెవ మాం శాధి తవాస్మి కింకర$, ౪౦౪ 

విమృజ్య బాప్పం పరినాంత్య్య చాసకృత్స లక్షుణం రాఘవవంశవర్థనః, 
ఉవాచ ప్మిత్యే వచనే వ్యవస్థితం నిబోధ మా మేష హి సామ్య సత్పథ :. ౪౧౪ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోభ్యాకాండే, తృుయోవింశ స్సర్గః. 

———————_ 

“"యోగ్యావసి, ఇనౌ బాహూ, హే రామ, తత్పర్వం విహాయ, తే అభిషేచనవిఘ్న స్వ క ర్హ్యణాం, 
నివారణే విషయే, కర్మ కరిష్యతః. కొల 

త్వదాజ్ఞాతు వకాఒవశ్యంభావినీ త్యాహ ((బవీహీతి.) (బవీహి (బూహి. వియుజ్యతాం 
మయా వియోజ్యతాం. vou 

వీవం విస్తరేణ వూర్యపక్ష ముపన్య స్రవంతం ఈ లక్ష్మణం (పతి వూర్వం విస్తృతం సిద్ధాంతం 
సంగశే బాణాహ (విమృజ్యేతి.) బాప్పం రామాసమ్మతిజం, రాఘవవంశవర్ధనః -_ రఘోన్సంబంధి 
రాఘవః, రాఘవ శ్చాసొ వంశ శ్చేతి విశేషణసమాస;, సత్పథే పిత్రే వచనే, వ్యవస్థితం నిశ్చలం 
మాం, నిబోధ జానీహి, సర్వదాఒహం సితృవచనం న త్యజామిత్యర్థః. “జీవతో ర్వాక్యకరణాత్ ప్రత్యబ్దం 
భూరి భోజనాత్. గయాయాం పిండదానాచ్చ |తిభిః వుతస్య వుతతే' తి స్కరణా దితిభావః* ౪౧౪ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పేఠాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

(తయోవింశ స్సర్గః, 

హా, ళో ఇ 
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, ఓ - స YY) _ ~~ - eT 

తం సమీత్యు త్వవహితం పితుర్ని ర్రేశపాలనే, - "౫ :. 
 కొసల్యా బాష్పసందుద్దా వచో ధర్మిష్ట మబ్రవీక్. _ _ -, ౬. 

వ -- అధృష్పడు:ఖో ధర్మాత్మా సర్వభూతప్రయంవద,, 
౨. “మయి_జాతో దశరథాక్ కథ ముంఛేన వర్తరేక్. .. " ౨. 

. యస్య_ఖ ్పత్వాశ్చ 'దాసాశ్చ 'మృష్టా న్యన్నాని భుంజతే ' = 
కశ్గం స భోత్యుతే=_నాథో వనే మూలఫలా న్యయం. ఆ. 

క విత (చృద్దధే యమృత్వా కస్య వానభవే దృయం,. 
గుణవాజా దయితో రాజా రాఘవాయ ద్వివాస్య కే, ళా 

అథ చతుర్వింశ స్సర్గః. 

అథ ధర్మస్య రామనిశ్చయస్యాఒనుమోదం కౌసల్యా కరోతి (తం సమీక్షేత్యాదినా.) తం.. 
రామం, సమీక్ష్య నిశ్చిత్య, అవహితం సావధానం, నిర్దేశః నియోగః, వ్ 

(అదృష్టదు:ఃఖ ఇతి.) ఉంఛో నామ దై వాత్ (పకీర్ణానాం (వీహ్యాదిధానాానా మంగుభ్యా 
వకై కశో (గహణం, కణిశ్నగహణం తు శిల మేవ. ఇదం సలమూలా ద్యాహరణం . లక్షయతి.. వర్తయేత్ జీవేత్, | 3 

-(యస్యేతి.) భృళ్యాః భటాః, దాసా? దాస్యకరాః, మృష్టాని శ్లాఘ్యాని, FE 3 

(క ఇతి.) వివాస్యత ఇతి యత్, వతత్, క శృంద్రధేత్? గుణవత్చు[తవివాసనస్యాసంభావి- 
తత్వాత్. (శద్దేయత్వే వా కస్య భయం న భవేత్? మమాహ్యేవం వివాసనం భవిష్యతీతి, లః 
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'శాసల్యాయాః [పయాణనివర్తనం) 

నూనం తు బలవాకా లోకే కృతాంత స్పర్వ మాదిశకా, 

లోకే రామాభిరామ స్త్వం వనం యత గమిష్యసి. ౫% 

అయం తు మా మాత్మభవ స్తవా౭ దర్శనమారుతః, 

విలాపదు:ఖసమిధో రుదితా(శుహుతాహుతి:, ౬ 

చింతాబాప్పమహాధూమ స్తవాఒదర్శనచి క్రజః, 

కర్శయిత్వా భృశం పుత్ర ని శ్వాసాయాససంభవ:, ౭ 

త్వయా విహీనా మిహ మాం శోకాగ్ని రతులో మహాకా, 

(ప్రధక్యుతి యథా కతుం చిత్రభాను ర్లిమాత్యర. లా 

కథం హి ధేను స్ప్రం వత్సం గచ్చంతం నా౭ఒనుగచ్చతి, 

అహం త్యా౭_నుగమిష్యామి యత్ర పుత్ర గమిష్యసి, లా 

(నూన మితి.) సర్వం సుఖదుఃఖాదికం, అదిశకా (పదిశకా, కృతాంతః దైవం, యత 

దైవే నిమి తే. 2౫, 

(అయం త్విత్యాది) క్లోకత్రయ మేకం వాక్యం. అత్ర శ్రేషజ ఏతస్య శోకన్యాఒగ్ని సమాధి రుచ్యతే. 

ఆత్మ భవః దేహజః, అదర్శనమారుతః శోకాగ్నే రదర్శనజక్వా త్తస్య మారుతత్యనిరూపణం. 

విలాపదుఃఖం (పలాపజం దుఃఖం, తదేవ సమిధా యస్య, తస్య తద్వర్ధకత్వాత్. 'అపం చైవ 

హలంతానా' మితి సమిచ్చబ్రా ట్రాప్. రుదితా శూణి, తాన్యేవ హుతా క్రిపా ఆహుతి ర్యస్య, 

చింతాబాప్పః చింతోష్మా, స వవ మహాధూమో యస్య, తవాఒదర్శనేన హేతునా, చిత్తజ ఇతి 

హేతుమ్మాతో క్రిః. అగమనచిత్తజ ఇతి పాఠాంతరం. నిశ్వాస వవాయాసః వురుషపయత్న,, 

సమిదాది జన్యాగ్నేః వురుషపయత్నజత్వా త్రథా నిరూపణం.త్వయా జలాస్థానీయేన, విహీనాం 

మాం, కోక వవాగ్నిః శోకాగ్ని:, వై తానికాగ్నిః, కర్శ్మమిత్వా పష్కికృత్య, హిమాత్యయే శిశరర్తౌ, 

కక్షం గుల్మం, చిత్రభానుః వన్యోఒగ్ని రివ, మాం (పధక్ష్యతి భస్మి కరిష్యతి. లా 

(కథం హేతి.) ఉ త్తరార్గాదౌ తథే త్యుపస్కార్యం. ల 

[99 | 
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తథా నిగదితం మాత్రా ఈద్వాక్యం పురుషర్షభః, 

(శుత్వా రామో౭ఒ(బ్రవీ ద్వాక్యం మాతరం భశ దు:ఃఖితాం.. 

కైకేయ్యా వంచితో రాజా మయి వాఒరణ్య మాశ్రితే, 

భవత్యా చ పరిత్యత్తి న నూనం వ ర్తయిష్యతి. 

భర్తుః కిల పరిత్యాగో నృశంస: కేవలం (స్త్రియా:, 

స భవత్యా న కర్తవ్యో మననాపి విగ ర్లితః, 

యావ జీవతి కాకుక్ స్థః పితా మే జగతీపతి:, 

శుశూషా కియతాం తావత్ స హి ధర్మ స్పనాతన:, 

ఏవ ముక్తా తు గామేణ కౌసల్యా శుభదర్శనా, 

తథే త్యువాచ సుప్రీతా రామ మక్షిష్టకారిణం. 

ఏవ ముకస్తు వచనం రామో ధర్మభృతాం వరః, 

భూయ స్తా మబువీ ద్వాక్యం మాతరం భృాశదు:ఃఖితాం. 

నాననా. 

(తథేతి.) తథా నిగదిత మితి స్వవాచో ప్యవిషయత్వం దర్శయతి మునిః. 

(కైకేయ్యేతి.) న వర్తయిష్యతి న జీవిష్యతీ త్యర్థః. 

అం 

లం 

లం 

౧A 

జాం 

వ్ వా 

(భర్తురితి) నృశంనః నృశంసత్వం, సిధ్యతీతి శేషః, మనసాపి, న కర్తవ్యః న చింతనీయ 
ఇత్యర్థః, 

(యావదితి.) సః భశూషా, ధర్మా పేక్షయా వుల్లింగత్వం, 

(వవమితి.) శుభదర్శనా ధర్మబుద్ధి రిత్యర్థః. 

దార్జ్యార్థం వునరాహేత్యాహ (వీవ మిత్వాదినా.) 

౧.౨ 
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-ోకానల్యాయాః.ప్రయాణనివర్షనం) a 

చ మయా చైవ భవత్యా చ కర్తవ్యం' వచనం పితు:,' 
రాజా భర్తా గురు (శ్శేష్ట స్పర్వేషా మీాశ్వర; (ప్రభుః. ౬. 

జఇమాని తు మహార జ్యే విహృత్య నవ పంచ చ; | 

వర్జాణి. పరమప్రీత స్బాస్యామి వచనే తవ. ౧౭ 

ఏవ ముక్తా ప్రియం పుత్రం బాప్పపూర్ణాననా తదా, 

ఉవాచ పరమార్తా తు కౌసల్యా పుత్రవత్సలా. ౧౮ 

ఆసాం రామ సపత్నీ నాం వస్తుం మధ్యే న మే కమం, 
నయ మామపి కాకుక్ స్థ వనం వన్యాం మృగీం యథా. . ౧౯ 

యది తే గమనే బుద్ది; కృతా పితు రపేకయా, . ౧౯|| 

తాం తథా రుదతీం రామో రుదకా వచన మబవీక్. ౨౦. 

జీవంత్యా హి (స్త్రియా భర్తా దైవతం |ప్రభురేవ చ, 
భవత్యా మమ వైవాద్య రాజా ప్రభవతి |పభు:. [| ౨౧ 

(మయేతి.) ఉత్త రార్ధాదౌ స ఇక్కుపస్కార్యం, ౧౬. 

(వాథమికపితృవచనపరిపాలనానంతరం తవ వచనం కరిమ్యామీత్యాహ (ఇమానీతి ) 
ఇమానీ త్యల్పత్వజ్ఞాపనాయ. విహృత్యేత్యనేన క్లేశరాహిత్య ముక్తం. ద౭-౮లా- 

వీవ మనుమతరామవనగమనస్వనగరవ ర్తనాపి పున స్పపత్నీస్మరణా దనుగమన మరయతే 
డ్ (ఆసా మితి.) వన్యాం మృగీ మివ, యథా వన్యా మృగీ వనే సంకుష్టా వర్తతే తథాఒహ నుపి 

వర్త న భవంతం క్లేశయిష్యామీకి భావః. పితు రపేక్షయా పితు రిచ్చయా. ౧౯౪ 

(తామతి.) రుద౯ “వ్యసనేషు మనుష్యాణాం భృశం భవతి దుఃఖితి ఇత్యు క్షగుణనిశిష్టోపి: 
రామో మాతృ వ్యసనం దృష్ట్వా పితృవచనపరి పాలనరూపధర్మ విఘ్న భయాత్ ధైర్యేణ స్థితవాకా 
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న హ్యనాథా వయం రాజ్ఞా లోకనాథేన ధీమతా, 

భరతశ్చాపి ధర్మాత్మా సర్వభూతప్రియంవద:. తి 

భవతీ మనువర్తేత స హి ధర్మరత స్సదా, ౨-౨౪ 

యథా మయి తు నిమ్మాంతే పుతశోకేన పార్థివః, 

శమం నా౭.వాప్నుయా త్కించి దప్రమత్తా తథా కురు, ౨౩౮ 

దారుణశ్చా స్యయం శోకో యశైనం న వినాశయేక్. 

రాజ్ఞో వృద్ధస్య సతతం హతం చర సమాహితా, ౨ ౪౪ 

వతోపవాసనిరతా యా నారీ పర మో త్తమా. 
భర్తారం నానువర్తేత సా తు పాపగతి రృవేక్, ౨౫ 

భర్తు శుశూషయా నారీ లభతే స్వర్గ ముత్తమం. 

అపి యా నిర్నమన్కాారా నివృత్తా దేవపూజనాక్, ౨౬౪ 

ఇదానీం  వనగమనానుముకిం లబ్ధ్వా న్వస్నేహ్మపదర్శనేన మాతృవ్యసనం నివర్తయితుం 

రుదితవాని త్యవగమ్యతే, ౨౦-ఎ ర 

(న హీతి.) రాజ్ఞా సనాథా ఇతి శేషః. రాజ్ఞా సనాథా వయం, న హ్యనాథా ఇత్యర్థః. సపత్నీ 

మధ్యవాసదోషం పరిహరతి (భరత శ్చాపీతి.) ౨౨౪-౨౨౩ ౪ 

(దారుణ ఇతి.) హితం చరేత్య[త తథేతి శేషః, ౨౪4 

పతిశ్ను భూషణ మేవ పత్నా్యః పరమో ధర్మ ఇత్యన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం శ్షోకద్వయేన దర్శ 

యతి ((వతేతి.) పాపస్య గతిః ఫల మివ ఫలం యస్యా స్సా తథా, నిర్నమస్కారాసి భర్పభిన్న 
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(కాసల్యాయాః (పయాణనివర్తనం) 

శుశూషా మేవ కుర్వీత భర్తుః ప్రియితే రతా. 

విష ధర్మ: పురా దృష్టో లోకే వేదే శుతః స్మృతః, ౨౭౪ 

అగ్ని కార్యేషు చ సదా సుమనోభిశ్చ దేవతా:. 

పూజ్యా స్తే మత్కృతే దేవి బాహ్మజా శ్రైవ సువతా:, ౨౪ 

ఏవం కాలం (పతీక్షస్వ మమాగమనకాంకి.బీ. 

నియతా నియతాహారా భ రృృశుశూషజే రతా, ౨౯౪ 

(పాహ్వ్యసే పరమం కామం మయి ప్రత్యాగశే సతి. 

యదిధర్మ భృతాం (శేహ్ణో ధార యిష్యతి జీవితం, sou 

ఏవ ముక్తా తు రామేణ ఫాష్పపర్యాకులేకుణా. 

కౌసల్యా పుత్రశోకార్తా రామం వచన మటవీజ్, 3౧ 

ఉపసంహరతి (శ్శుశూషా మితి.) లోకే వురా దృష్టః వురాతనలోకాచారసిద్ధ ఇత్యర్థః. 

వేదే (శుతః వేదావగత ఇత్యర్థః. స్మృతః స్మృృత్యవగతశ్చే త్యర్థః, ౨౭ 

తూప్టే. మవస్థానే నీనాం దుఃఖ మ్మాక మిష్యతితి ధియా దుఃఖవిచ్చేద నార్థం కాలక్షేపసాధనం 

విధత్తే (అగ్నీతి.) అగ్నికార్యేషు శాంతిపొప్టికహోమాదిషు, సుమనోభి శ్యేత్య(త చకారేణ చందన 

తాంబూలాదీని సముచ్చియంతే. అగ్నికార్యేషు కియమాణేషు, నుమనః(పభ్ళతిభిః దేవతా 

(బాహ్మణాశ్చ వూజ్యా ఇత్యర్థః. ౨౮౪ 

(చీవమితి.) నియకా స్నానాదినియమయుక్తాా నియతాహారా మధుమాంసొదివర్డనేన 

శుద్ధాహారా, ౨౯4 

గృపాప్స్యస ఇతి) భ ర్హృజీవన వుతాగమనయో స్పతో రేవ హి పరమకామప్రాప్తి సంభవ 

ఇతి భావః, 30౪4-3౧౮౪. 
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గమనే సుకృతోర" బుద్దిర న తే శక్నోమి పుత్రక. 
వినివర్తయితుం వీర నూనం కాలో దురత్యయః, 

గచ్చ పుత్ర త్వ మేకాగ్రో భద్రం తేఓస్తు సదా-విభో. ' 
పున స్త్వ్వయి నివృత్తే తు భవిష్యామి 'గతక్షమా, 

(పత్యాగతే మహాభాగే క తారే చరితవుత్తే 

పితు రానృణ్యతాం |ప్రాఫే త్వయి లప్స్యే పరం సుఖం, 

కృతాంతస్య గతిః పుత దుర్విఖావ్యా సదా భువి. " 

య స్త్వాం సంచోదయతి మే.వచ ఆచ్చిద్య రాఘవ, 

గ చ్చెదానీం మహాబాహో కేమేణ పున రాగత:. 

నందయిష్యుసి మాం పుత్ర సామ్నా వాక్యేన చారుకా, 

అపీదానీం స కాలి స్పా 'ద్వనాత్ పత్యాగతం పునః. 

_య తాం పుతక పశ్యేయం జటావల్మలథారిణం, 

(గమన ఇతి.) సుకృతాం సుదృఢామిత్యర్థః, 

(గచ్చేతి.) గతక్లమా గతక్లేశా, 

('పత్యాగత ఇతి.) మహాభాగే మహాభాగధేయే ఆనృణ్యతాం అనృణతాం, స్వార్థేష్యజ్. 

(కృతాంత స్యేతి) ఆచ్చిద్య ఛిత్వాా అన్యథా కృత్వేత్యర్థః. 

(గచ్చేతి.) సామ్నా సాంత్వరూపేణ. 

తీ౨ి4. 

3 ఇ. 

త ౪౪. 

3౫. 

టన్ను 

Seq. 

+» OXY 

౨9. ౪| 

క్షణమా్యతమ ప్యదర్శనాఒసహిష్టుత్వాత్ (ప్రత్యాగమనకాల ఇదానీ మేవ సంభవే దితి 

(పార్థయతే (అపేీతి) యత్ యేన చతుర్ణశవర్షాంతేన కాలేన, వనాత్ (పత్యాగతం త్వాం వునః 

సశ్యేయం, స కాల ఇదానీ మేవాపి స్యాత్. అపిశబ్ద స్పంభావనాయాం. “అపి స్పంభావనా (ప్రశ్న 

గర్హా శంకా సముచ్చయ' ఇతి వై జయంతీ. యత్ య(తేతి వాఒర్థః. య 
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(కాసల్యాయా; మంగళాశాననం) 

తథా హి రామం వవవాసనిశ్చితం సమాక్యు. దేవీ పరమేణ చేతసా, 

ఉవాచ రామం శుభలక్షణం వచో బభూవ చ స్వ స్త్యయనాభికాంతి.జీ. 3౮౪ 

ఇతి గ్రీమ ద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, చకుర్వింశ స్సర్గ 

అథ పంచవింశ స్పర్షః 

--శమైలవ పిట నా “బా లా 

సా&_పనీయ తమాయాస ముపస్పృశ్య జలం శుచ్చి | 

చకార మాతా రామస్య మంగళాని మనస్వినీ. ౧ 

న శక్యసే వారయికుం గ చ్చేదానీం రఘూ త్తమ," 

శ్రీఘం చ వినివర్తస్య వర్తస్వ చ సతాం [క్రమే. ఎ 

(తథేతి) వనవాసనిశ్చితం నిశ్చితవనవాసం, పరమేణ చేతసా ఆదరేణేతి యావత్, 

-స్వస్త్యయనం మంగళం అభికాంక్షితుం శీల మస్యా అ స్తేతి తథా. తలాం 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యాభ్యా నే, 

చతుర్వింశ స్సర్గః 

అథ పంచవింగ స్సర్గః 

4 

తానేన స్వస్త్యయనాని దర్శయతి (సేత్యాది.) ఆయాసం క్లేశం, అపనీయ త్యక్త్వా, 

జల ముపస్పృశ్య అచమ్మ్యేత్యర్థ:ః, “ఉపస్పర్శ స్వాచమని మిత్యమరః, రోదనస్యాశుచితా హేతుత్వా 

ద్దేవతా పార్థనస్య శుచినా కర్తవ్యత్వా దుపస్పర్శన ముక్తం, అత వీవ శుచి రి త్యుచ్యతే. 

మంగలాని మంగళాశాసనాని, రి 

(నేతి.) శీఘం వినివర్తస్వ, చతుర్ణశవర్షాంత ఇతి శేషః. సతాం |క్రమే అభిషేచనే. . '౨ 
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యం పొలయసి ధర్మం త్యం ధృత్యా వ నియమేన చ, 

స వై. రాఘవశార్దూల ధర్మ స్తా మభిరక్షతు. s 

యేభ్య: ప్రణమసే పుత్ర వైత్యే ష్యాయతనేషు చ, 

తే చ త్వా మభిరకుంకు వనే సహ మహర్షిభిః. ౪? 

యాని దత్తాని కేఒస్తాణి విశ్యామి శ్రేణ ధీమతా, 

తాని త్వా మభిరక్షుంతు గుజై సృముదితం సదా. %. 

పితృశుశ్యూయా పుత్ర మాతృశుశూషయా తథా, 

సత్యేన చ మహాబాహో చిరంజీవా౭౬భిరథీ.త:. ౬ 

సమిత్కుశ పవి|తాణి వేద్య శ్ప్చాయతనాని చ, 

స్థండిలాని విచిత్రాణి శ్లైలా వృకా: తుపొ (హదాః;. జ 

పతంగా: పన్నగా సింహా స్తాం రకుంతు నరో త్తమ, eu 

(య మితి.) పాలయసి అ(పచ్యుత మనుతిష్టసి, ధృత్యా పీత్యా, నియమేన సమ(గతయా, 

స వై ప్రసిద్దో ధర్మః, రాఘవశార్దూల రసుకుల[శేస్ట్ర్య అభిరక్షతు అభితో రక్షతు, వునర్ధర్మపద 

(పయోగాత్ స వీవ రక్షత్వి త్యుచ్యతే. 3 

(యేభ్య ఇతి.) చైత్యేషు చతుష్పథేషు, ఆయతనేషు దేవతాగృహేషు, తే దేవా ఇతి సిద్దం.౪ 

(యానితి,) నముదితం (శేష్టం. RE 

(సమిదిత్యాది) సార్గళ్లొక వీకాన్వయః. వన్యా స్పమిత్కుశాదయః, (పమాదకృత(పత్యవాయ 

సహిష్టవ సృంతో వనే చరంతం భవంతం రక్షంత్వితి వాక్యార్థః, పవ్మితాణి దర్భ(గంథయః, వేద్యః 

అగ్ని ధిష్థ్యూని, స్థండిలాని దేవపూజాస్టలాని, తెపా మలంకారఖేదాత్ సంస్థానభెదా చ్చ వైచిత్రం. 

వృక్ష గహణం లఅతాదేర వ్యుపలక్ష ణం. క్షువాః (హస్యశా భాశిఫాయుక్తాః వృక్షవిశేషాః _ 

హన్వశాఖాశిఫః క్షుపి ఇత్యమరః, వృక్షవిశేషణం వా - “హన్యశాళఖావృక్షే ప్వేవ (పాయశ్లో 

దేవతా స్పన్నిదధతి ఇత్స్యైతిహ్యాత్, పతంగాః పక్షిణః, ళం 
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ట్ 1 

(కౌనల్యాయా; మంగల్లాశాసనం) 

స్వ స్తి 'సాధ్యాశ్చ విశ్వే చ మరుతశ్చ మహర్షయః. 

స్వస్థి ఇధాతా విధాతా చ స్వస్తి పూషా భగోఒర్యమా లా 

లోకపాలాశ్చ తే సర్వే వాసవపముఖా స్తథా. 
బుతవ_శ్చెవ పకాశ్చ మాసా సంవత్సరా: కపాః:, క 

దినాని చ మువూర్తాశ్చ స్వస్తి కుర్వుంతు తే సదా. . ౧౦ 

స్మృతి ర్థతిశ్చ ధర్మశ్చ పాతు త్వాం పుత్ర సర్వతః, ౧౧౪ 

స్కందశ్చ భగవాజా చేవ స్ఫోమశ్చ స బృహస్పతిః. 
స ప్రర్ణయో నారదశ్చ కే త్వాం రకంతు సర్వతః, nou 

(న్వస్తీత్యాది.) కుర్వంతి త్యనుషంగః. స్వస్తి ధాతేత్యాదా కరోతి త్యధ్యాహారః. సాధ్యాః 

దేవతావిశేపాః, విశ్వే విశ్వేదేవా, మరుతః వాయవః, ధాతృవిధాతృశట్టౌ దేవతావిశేషవాచకా, 

వూషాదిశబ్ధాః ద్వాదశ సంఖ్యాకా౭_౭_ది త్యాఒవాంతర భేదవాచకాః. ముహూర్తః దినస్య తింకో 

భాగః, (అల 

(_న్ఫృతి రృశశ్చ ధర్మశ్చ పాతు త్వాం వుత సర్వతః.) _స్ఫృతిః ధ్యానం, ధృతిః ఐకాగ్ర్యం, 

నిష్పన్నో యోగ ఇతి యావత్. ధర్మః (శుతిస్తృత్యుదితః, యం పాలయసీ త్యత పితృవాక్య 

పరిపాలనజ వవోక్త ఇతి న వునరుక్తిః. ౧౦4 

(స్కంద ఇతి.) స్కందః సనత్కుమారః, “తం స్కంద ఇత్యాచక్షతి ఇతి దహర 

విద్యాయాం తథాఒభిధానాత్. కుమారో వా. ౧౦౪ 

* ధాతా అధారకర్మ(పధానో భగవాఃా విరా డ్విష్ణుః, విధాతా సష్టా నవీన సర్గవిధాయక; 

(పజాపత్యాత్మా, వూషా భగోఒర్యమేతి రేవత్యాదినక్ష తాధిదేవతాః, అస్మి నృృకరణే వునరుక్తయః 

వుత్ర పేమపారవశ్యా దిత్యవగంతవ్యాః. ఇతి తత్వదీవికాం - 

[100] 
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యా శ్చాపి సర్వత సిద్దా దిశశ్చ సదిగీశ్వురా:. 
స్తుతా మయా వనే తస్మికా పొంతు క్వాం పుత్ర నిత్యశః, ౧౨౪ 

శెలా స్సర్వే సముద్రాశ్చ రాజా వరుణ ఏవ చ. 
దౌ రంతరికం పృథివీ నద్య స్పర్వా స్తథైవ చ, ౧౩ 

నకు[తాణి చ సర్వాణి [గహాశ్చ సహచదేవతాః, 

అహోరా(తే తథా సంధ్యే వొంతు త్వాం వన మాశితం, ow 

బుతవ శ్రైవ షట్పుత్యా మాగా స్పంవత్సరా స్తథా. 
కలాశ్చ కాప్టాశ్చ తథా తవ శర్మ దిశంకు తే, ౧౫౮౪ 

మహావనే విచరతో మునివేషస్య ధీమత:. 

తవా౭.ఒదిత్యాశ్చ దైత్యాశ్చ భవంతు సుఖదా స్సదా, ౧౬౪ 

రాక్షసానాం పిశాచానాం రౌద్రాజాం కూరకర్మజాం. 

క్రవ్యాదానాం చ సర్వేషాం మా భూత్ పుత్రక తే భయం. ౧౭౪ 

(యాశ్చాపేతి.) సర్వత స్పెద్ధాః (పసిద్ధాః. ౧౨౭ 

(శైలా ఇతి) శైలాః కులపర్వతాః, సముదసన్నిధానాత్, “'శ్తైలా వృక్ష ఇత్యత క్షుద 

పర్యతాః, రాజా కుబేరః, |[గహాః కుజాదయః, సహదేవతాః తదభిమానిదేవతాసహితాః, ఆహోరాతే 

తదభిమానిదేవతే, అతో న వునరు కిః. oyu 

(బుతవ ఇతి.) బుతుమాసాదిశబ్దా స్తదధిదేవతాపరాః, కేచి దాహుః = అస్మిజ _పకరణే 

(పాయశః వునరుక్తయః పుత్రరక్షణవిషయ|పేమపారవశ్యకృతా ఇతి, శర్మ సుఖం - "శర్మ 
శాతసుఖానిచే” త్యమరః. ౧౫౦ 

(మహావన ఇతి) ఆది త్యాః దేవాః. ౧౬౮ 

(రాక్షసానా మితి) రాక్షసాది సంబంధి భయం సంబంధసామాన్యే షష్టి. తేభ్యో భయ 

మిత్యర్థః, చెతి 
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_ (కౌసల్యాయాః మంగళాశాసనం) 

ప్లవగా వృశ్చికా దంశా మశకా శ్రైవ కాననే. 
సరిసృపాశ్చ కీటొశ్చ మా భూవకా గహనే తవ, ౧౮౪ 

మహాద్వివాశ్చ సింహాశ్చ వ్యాఘా బుకాశ్చ దంప్టి)ణః. 

మహిషి శృంగిణో రౌదాన తే దుహ్యంతు పుత్రక, ౧౯౪. 

నృమాంసభోజనా రౌదా యే చాన్యే సత్ర్వ్రజాతయ. 
మా చ త్వాం హింసిషు: పుత్ర మయా సంపూజితా స్తిహ, ౨౦౪. 

అత 

సర్వసంపత్రయే రామ స్వ స్తిమాకా గచ్చ పుతక, ౨౧౪ 

ఆగమా సే శివా స్పంతు సిద్ధ్యంతు చ పరాక్రమాః;. 

స్వస్తి తేఒన్త్వాంతరితేభ: పార్థివేభ్య: పునః పునః, 

సర్వేభ్య శైవ దేవేభ్యో యే చ తే పరిపంథినః, ౨౨౪. 

(ప్లవగా ఇతి.) ప్లవగాః వానరాః, దంశాః వనమక్షికాః = “దంశస్తు వనమక్షికే' త్యమరః... 
సరీసృపాః గిరిసర్పాః, గహనే వనే మా భూవళ్లా హింసకాః మా భూవ న్నిత్యర్థః. ౧౮౪. 

(మహాద్విపా ఇతి) బుక్షాః భల్లూకాః, న జే [(దుహ్యంతు, కుధ[ద్రుహేత్యాదినా చతుర్ధి. ౧౯1 

(నృమాంసభోజనా ఇతి.) సత్త్వజాతయః-స త్త్వస్య జాతి ర్షన్మ యేషు తే సత్త్వజాతయః, 
(కూరజంతవ ఇత్యర్థః, 

౨04 

(ఆగమా ఇతి,) ఆగమ్యంత ఇత్యాగమాః మార్గాః, సర్వసంపత్రయె వన్యఫలమూలాది 
సంప త్రయమే. ౨0౪ 

(స్వస్తీతి.) ఆంతరి క్షే భ్యః అంతరిక్షచారి భ్యః, వార్థివే భ్యః పృథివీవంర్తిభ్య | స్ఫకాశాత్, 
పరిపంధథినః శత్రవః ౨౨4 
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గురు స్సోమశ్చ "సూర్యుశ్చు ధనదోఒథ యమ స్తథాం 
పొంతు త్వా మర్చితా రామ దండకారణ్యవాసినం, . 

అగ్ని ర్వాయ స్తథా -ధూమో మంతా శృర్షిముఖా చ్చ్యుతాః, 

ఉపస్పర్శనకాలే తు వొంతు త్వాం రఘునందన, 

సర్వలోక ప్రభు రృహా భూతభర్తా తథర్హయ:. 

యేచ శేషా స్సురా "సె త్వాం రక్ష౦తు వనవాసినం, - 

ఇతి మాలై స్పురగజాజక గంధై శ్చాపి యశస్వినీ. 

స్తుతిథి శ్చానురువాభి రానర్చాఒ2యతలోచనా, 

జ్యలనం సముపాదాయ (బాహ్మజేన మహాత్మనా, 

హావయామాస విధినా రామమంగళ కారశణాక్, 

ఘృతం శ్వేతాని మాల్యాని సమిధ సేత సర్గ పాకా. 

ఉపసంపాదయామాస కౌసల్యా పరమాంగనా, 

(గురురిక్యాది.) పృథక్పృథక్ మిళితా శ్చ రక్షంత్వి త్యర్థః. ఇతి న వునరు క్రిః, 

(బుషిముఖాత్ చ్యుతాః) నిర్గతాః, త్వయా గృహీకాశ్చేతి శేషః, 

(సర్వలోక [పభు రితి.) భూతభర్తా నారాయణః. 

_(ఇతీతి.) ఇతీత్యత మత్వేతి శేషః. 

(ఘృత మతి) ఉపసంపాదయామాన, హోమాయేతి శేషః, 

ay 

2౮౪ 

౨8 

AAU 

౨౬౪-౨౬0 
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(కాసల్యాయాః మంగళాశాసనం) . 

ఉపాధ్యాయ స్ప విధినా హుత్వా శాంతి మనామయం. 
హుతహవ్యావశేషేజణ బాహ్యం బలి మకల్పయత్, వి 

మధుదధ్యత.తఘృతై స్ప్వస్తి వాచ్య ద్విజాం స్తతః. 

వాచయామాస రామస్య వనే స్వ స్య్వయన।క్రియా:, soy 

తత స్తస్మై ద్విజేందాయ రామమాతా యశస్వినీ. 

దకిణాం (ప్రదదౌ కామ్యాం రాఘవం చేద మదవీత్, 3౧౪ 

యన్మంగళం సహ(సాకే సర్వ దేవనమస్కృతే. 

వృతనాశే సమభవ త్త త్తే భవతు మంగళం, 3౨4 

యన్మంగళం సుపర్ణస్య వినతాఒకల్పయ త్పురా. 
అమృతం పొర్ధయానస్య తత్తే భవతు మంగళం, ఏతిళ 

అమృతోత్పాదనే దైత్యాణ ఘ్నతో వజధరస్య యిడ్. 

అదితి ర్మంగళం పాదా త్త త్తే భవతు మంగళం, -. తళ 

(ఉపాధ్యాయ ఇతి శాంతిం సర్వోపద్రవశాంకిం, అనామయం ఆరోగ్యం చ, ఉద్ది శ్యేతి శేషః. 

హుతహవ్యావశేషే ఆ హుతహవిశ్శేషేణ, బాహ్యం హోమస్థానాత్ బహిర్భవం, ౨౯ 

(మధ్వీతి,) మధ్వాది (ద్రవ్యదక్షిణాదిభి ర్లత్తాభిః;, ద్విజాజ, స్వస్తి వాచ్య వుణ్యాహం" వాచ 

యిత్వేత్యర్థః. స్వస్త్యయన క్రియాః స్వస్త్యయన కియా పతిపాదకమం, కా నిత్యర్థః. ౩0౪ 

(తత ఇతి.) కామ్యాం అభీష్టాం. 3౧౪4 
~~ i 

KK 

౨౭ (య న్మంగళ మితి.) వృతనాశే వృత్రనాశనిమి త్రే, er SS] 
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వీల విక్రమాతా ప్రక్రమతో విష్ణో రమిత తేజసః. 

య దాసీ న్మంగళం రామ తత్తే భవతు మంగళం, SAU 

బుతువ సాగరా ద్వీపా వేదా లోకా దిశశ్చ శే 

మంగళాని మహాబాహో దిశంతు శుభమంగళా:, ౩కు. 

ఇతి పుత్రస్య శేషాంశ్చ కృత్వా శిరసి భామినీ. 
గంధై శ్చాపి సమాలభ్య రామ మాయతలోచనా, 3౭4 

ఓషధీం చాపి సిద్ధార్థాం విశల్యకరణీం శుభాం. 

చకార రతిం కౌసల్యా మంశత్రై రభిజజాప చ, ౮౪ 

ఊఆవావాఒతి ప్రహృష్టవ సా దు;ఖవశవర్తనీ. 

వాజ్మా[తేణ న భావేన వాచా సంసజ్ఞమానయా, తికొ౪._ 

ఆనమ్య మూర్ధ్ని చాఘ్రాయ పరిష్వజ్య యశస్వినీ. 

జవదక్ పుత్ర సిద్ధార్థ గచ్చ రామ యథాసుఖం, Yoy- 

((తీనితి.) వ కమాకా పదవిక్షే పాళా. త్ర 

(బుతవ ఇతి.) శుభమంగళాః మంగళానా మపి మంగళాః, మంగళ దవ్యాణా మప్యతి. 
శయాధాయకా ఇత్యర్థః. 3౬౪. 

(ఇతీతి.) శేషా అక్షతాని, గంధైెశ్చ, సమాలభ్య విలిష్య - “సమాలంభో విలేపని 
మిత్యమరః. సిద్దార్థాం దృష్టఫలాం, విశల్యకరణీం చ అంతర్గత శల్య నిర్గమనకారిణీం చ, ఓషధీం. 
మూలికాం, మంతై3 రభిమంత్ర్య, రక్షాం చకార రక్షాహేతుత్వేన హస్తే బబంధేత్యర్థః, 

ఇ 
mR ఛి వున రజాప చ. 3౮౪. 

(ఉవాచేతి.) అతిపహృష్టేవ దుఃఖవశవ చ్రిన్యపి వుత్రముఖోల్లాసార్థ మతిసంతుప్టేవ 
భావయంతీత్యర్థః, అసం సజ్ఞమానయా స్థలంత్యేత్యర్థః, శికొ౪.. 

కేన [పకారేణోవాచే త్య|తాహ (ఆనమ్యేతి.) ఆనమయ్య, సిద్ధార్థః సిద(పయోజనః, గచ్చేత్య 
1తేతకరణం (దష్టవ్యం, న ToT 
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(కాసల్యాయాః మంగళాశాసనం) 

అరోగం సర్వసిద్దార్థ మయోధాఃం పునరాగతం. 

పశ్యామి త్వాం సుఖం వత్స సుస్థితం రాజవర్త్మని, ee ౪౧౪ 

(పణష్టదుఃఖసంకల్పా హర్షవిద్యోతితాననా. 

(దత్యామి త్వాం వనా త్ర్పాప్తం పూర్ణచం[ద మివోదితం, yoy 

భ(దాసనగతం రామ వనవాసా దిహాగతం. 

(దత్యామి చ పున స్యాం తు తీర్ణవంతం పితు ర్వచః, ౪౩6 

మంగతై రుపసంవన్నో వనవాసా దిహాగత:. 

వధ్వా మమ చ నిత్యం త్వం కామాకి *సంవర్ధ యాహి భో, ళళం 

మయార్చితా దేవగణా శ్శివాదయో మహర్షయో భూతమహాసురోర గా:, 

అభిపయాతస్య వనం చిరాయ తే హితాని కాంక్షుంతు దిశశ్చ రాఘవ. ౪౫౪ 

ఇతీవ చా౭_|శుప్రతిపూర్ణ లోచనా సమాప్య చ స్వ స్త్యయనం యథావిధి, 

పదకీణం చెవ చకార రాఘవం పునః పున శ్చాప్ నిపీడ్య సస్వ జే. Vey 

(ఆరోగమికి,) సర్వసిద్దార్థం సిద్ధసర్వ పయోజనం, పశ్యామి (దక్ష్యామి. ౪౧౪ 

((పణష్టదుఃఖసంకల్చేతి.) (పణష్టదుఃఖసంకల్పా, సంకల్పః మానసం కర్మ, వనే రామస్య 

కిం భవిష్యతీతి చింతాత్మక ఇత్యర్థః, ౪౨౪ ౪8౪ 

(మంగళై రితి) వధ్వాః స్నుషాయా సితాయాక కామాఖ కామ్యుమానవస్తా 

ఎభరణాదీని. YYuy-vay 

తదా కౌసల్యోక్తస్య వాచా మగోచరత్వా దాహ (ఇతీవేత్యాది.) ఇతీన వీవంవిధ ' మిత్యర్థః. 

_పదక్షిణం అనుకూలం, రక్షా మితి యావత్. vey 

* సంవర సంవర్థయ, యాహి గచ్చభో. ఇతి తత్త్వదీపికా. 
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తథా చ దేవ్యా స కృతప్రదక్షిజో నిపీడ్య మాతు శృరణౌ పునః పునః, 
జగామ సీతానిలయం మహాయశా స్ప రాఘవః |పజ్యలిత స్స౭యా (శ్రియా. ౪8౪ 

ఇతి (శ్రీమదామాయళే, అయోధ్యాకాండే, వంచవింశ స్సర్గః. 
—_ం 

అథ షడ్వింశ స్పర్షః 

అభివాద్య చ కౌసల్యాం రామ స్సం| ప్రస్థితో వనం, 

కృత స్వ స్య్యయనో మాత్రా ధర్మిక్లే వర్మని స్థితః. ౧ 

విరాజయకా రాజసుతో రాజమార్గం నరై ర్భృతం, 

హృదయా న్యామమంథేవ జనస్య గుణవ త్తయా, వి 

వైదేహీ చాపి తతృర్వుం న శుశ్రావ తపస్వినీ, 

త దేవ హృది తన్యాశ్చ యావరాజ్యాభిషేచనం. ఆ 

(తథేతి.) నిపీడ్య నిపీడనవూర్వక మభివాద్యేత్యర్థః, స్వయా స్వతస్పిద్ధయా. ౪౭౮. 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజివిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పేతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యా నే, 

మ పంచవింశ స్సర్గః. 

అధ షడ్వింశ స్సర్గః 

వీవం మాతర మనుమాన్య సీతామనుమానయితుం నిర్గచ్చతి. (అభివాద్యే త్యాది) శ్లోకద్వయ. 

మేకం వాక్యం. వనం సం పస్థత; వనం గంతుం (పవృత్తః, ధర్మి ఫై ఆతిశయితధర్మె, 

అమమంథేవ విలోళయామాసేత్యర్థః. గుణవత్తయా పూర్వభాషీ (పియవాదీ చేత్యాద్యు క్షగుణ 

విశిష్ణతయాం ౧-౨ 

(వై దేహేతి) తత్సర్వం ఆభిషేకవిఘాతాదికం, తపస్వినీ రామాభిషేకార్థ్యవతోపవాసాది 

నియమవిశిష్టా, యౌవరాజ్యాభిషేచనం, వర్తత ఇతి శేషః, 1 a 
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(రామన్న సీతొసొధగమనం). 

'దేవకార్యం స్వయం కృత్వా కృతజ్ఞా హృష్ట చేతనా, 

అభిజ్ఞా రాజధర్మాజాం రాజపుత్రం ప్రతీక్షు.తే. ళా 

(ప్రవివేశా౭=.థ రామస్తు స్వం వేశ్మ సువిభూషితం, 

(పహృష్టజన సంపూర్ణం హయా కించి దవాజ్ముఖ:. ౨% 

అథ సీతా సముత్పత్య వేపమానా చ తం పతిం, 

అపశ్య చ్చోక సంత ప్రం చింతావ్యాకులితేందియం. ౬ 

తాం దృష్టా స హి ధర్మాత్మా న శశాక మనోగతం, 

తం శోకం రాఘవ స్ఫోఢుం తతో వివృతతాం గతః. డ్ 

ఏవర్ణవదనం దృష్టో తం |ప్రస్విన్న మమర్గణం, 

ఆహ దుఃఖాభిసంతప్తా కి మిదాసీ మిదం [పభో. ౮ 

(దేవకార్య మితి ) దేవకార్యం దేవవూజాం, కృతజ్ఞా అభిషిక్తభర్తృవిషయె పట్టమహిషేభిః 

గంధవుష్పాదినా కృతపాదార్చనాదిస మాచారజ్షై త్యర్థః, హృష్టచేతనా హృష్టమనస్కా, రాజు 

ధర్మాణా మభిజ్ఞా అభిషి క్తరాజాఒసాధారణలక్షణాని శ్వేతచ్చతచామరవురస్కృతభదాసనాదీని 

జ్ఞాతవతీ, | పతీక్షతే స్మ ఉ క్రలక్షణవిశిష్టో భర్తా కదా సమాగమిష్యతీ త్య పేక్షయా స్థితవతీత్యర్థః. ౪ 

((వవివేశేతి.) | హియా గృహాలంకారజన్నప్రహర్ష జయా. x 

(అథేతి) సముత్పత్య స్వాసనాదుత్ణాయ, వేపమానా భక్తు ర్విగతహర్ష త్వాఒవాజ్ము ఖత్వాది 

దర్శనాత్ కంపమానేత్యర్థః. ౬. 

(తామతి.) తతః సోఢు మశక్తత్వా దేవ, వివృతతాం వ్యక్తదుఃఖతాం, వీతావత్పర్యంతం. 

కోక్రలేశహేనన్య రామస్యేదానీం శోకావిర్భావ స్పేతాయా భావి దుఃఖస్మరణేనేతి బోధ్యం* 8 

(వివర్ణవదన మితి) (పస్విన్నం హస్తగత రాజ్యస్యాఒన్యగామిత్వం స్వవన్నష్మవాజనం చ 

[ 101] 
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అద్య బార్దస్పతః శ్రీమా నుక్త; పుష్యోను రాఘవ, 
పోచ్యతే బాహ్మథై: పాజైః కేన త్య మసి దుర్మనాః, కా 

న తే శతశలాకేన జలఫేననిఖేన చ, 
అవృతిం వదనం వల్లు ఛతేణాపి విగాజతే. ౧౦ 

వ్యజనాభ్యాం చ ముఖ్యాఖ్యాం శతపతనిభేక్షుణం, 
చం దహంసప్పకాశాభ్యాం వీజ్యశే న తవాననం. రం 

వాగ్మినో పందిన శ్చాపి ప్రహృష్టా స్వాం నరర్షభ, 
స్తువంతో నా౭ఒత్రు దృశ్యంతే మంగళ స్ఫూతమాగధథా;. ౧౨ 

న తే కెదిం చ దధి చ బాహ్మణా వేదపారగా:, 
మూర్ష్ని మూర్ధాభిషిక్త స్య దధతి స్మ విధానతః, ౧౩ 

—_—_—__——— 

కథ మస్యై నివేదయిష్యామీతి శోకేన (పస్వేదః. అమర్ష అం సంజాతదుఃఖం నియంతు మశ రక్తం, 
ఇదానీం హర్ల కాలే, ఇదం దౌస్థ్యం. 

లా 

(అద్యెతి) బార్హస్పతః బృహస్పతిదై వత్యః, ఉ కః అభిషేకార్హ త్వేన నిహితః. యుక్త ఇతి 
పాఠే అభిపేకార్హః. శ్రీమాకా కర్మా రబ్దవతాం శ్రీకరః, వుష్యః వుష్యనక్ష్మతం, అద్యేతి (బాహ్మతై :, 
(పోచ్యతే ను (పోచ్యతే ఖల్విత్యర్థః, అన్వితి ఛిత్వా అను పోచ్యత ఇతి వా సంబంధః. జా 

(నేతి) శతం శలాకాః యస్య తేన, స్థలస్థత్వేన మాలిన్యం వ్యావ ర్తయితుం జలపదం, 
వల్లు సుందరం, ఆవృతం స న్నవిరాజత ఇకి సంబంధః, 

(వ్యజనాభ్యామితి.) ప్యజనా భ్యాం వాలవ్యజనాభ్యాం, శతపతం పద్మం, ౧౧ 

(వాగ్మిన ఇతి.) వందినః స్తుకి పాఠకాః _ *వందిన స్తుతిపాఠకాి ఇత్యమరః, మంగళై 8 
మంగళవచనై ః, సూతా; వువావృ త్తకథాశంసినః, మాగధాః వంశశంసకాః, 

(నేతి.) కదం మధు, మూర్ధ్ని నదధతిస్మ నాభిషించంతి స్మేత్యర్థః, ౧౩ 
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(శ్రీరామేణ సీకాయై స్వవనగమనకథనం) 

న త్వాం పృకృతయ స్సర్యా * స్రేణీముఖ్యాశ్చ భూషితాః. 

అను[వబితు మిచ్చంతి పొరజానపదా స్తథా. ౧౪ 

చతుర్భి ర్వేగసంపన్నై ర్లయెః కాంచనభూషితె:, 

ముఖ్య: పుష్యరథో యుక్త: కిం న గచ్చతి తేఒ(గత:. ౧౫ 

న హస్త చాగత [శీమాం స్తవ లక్షణపూజిత:, 

ప్రయాఖణే లక్యుకే వీర కృష్ణ మేఘగిరిపభ:, ౧౬. 

న చ కాంచనచిత్రం తే పశ్యామి ప్రియదర్శన, 

భద్రాసనం పురస్కృత్య యాతం వీరపురస్కృతం. ౧౬ 

అభిషేకో యథా సజ్జ; కి మిదానీ మిదం తవ, 

అపూర్వో ముఖవర్ణశ్చ న |[పహర్షశ్చ లత్ష్మ్యుతే. ౧౮ 

(నేతి.) (పకృతయః అమాత్యాదయః, (శేణీముఖ్యాః వీధీ(పధానాః. ౧౪ 

(చతుర్శి రితి.) వుష్యరథః ఉత్సవాయ కల్పితో రథ ఇత్యర్థః-“అసౌ వుష్యరథ శ్చ,కయానం 

న నమరాయ యి దిత్యమరః. స హి రాజ్ఞా మగతో నీయతే కేవలం సంయభమాయ. ౧౫ 

(నే తి.) కృష్ణమేఘగిరి పభ; కృష్ణమేఘయు క్తగిరి పభః, ఉభయో రుపమానత్వే చైషమ్యా 

పత్తిః. ౧౬. 

(న చ కాంచనచ్నిత మితి) వీరవురసృతం భద్రాసనం వురస్కృత్య, తే, యాతం 

గమనం, న పశ్యామీత్యన్వయః. ౧౬ 

(అభిషేక ఇతి) యథా అభిషేకః సజ్జః సన్నద్ధః, ఇదానీం తథై వేత్యర్థః. తవాఒవూర్వో 
ముఖవర్లో దృశ్యతే, (ప్రహర్షశ్చ న లక్ష్యతే, కి మిదమితి సంబంధః. ౧౮ 

ఆ ఇణీముఖ్యాః పరిషన్ముఖ్యాః, 
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ఇతీవ విలపంతీం కాం ప్రోవాచ రఘునందనః_ 

సీతే తతభవాం స్తొత: [ప్రవాజయతి మాం వనం. అకా 

కులే మహతి సంభూతే ధర్మళ్లే ధర్మచబారిణి, 

శృణు జానకి యేనేదం క మేజాఒఖ్యాగతం మమ. విం 

రాజ్ఞా సత్యప్రతిజ్రేన పితా దశర థేన చ, 

కైెకేయ్యె మమ మాళ్తే తు పురా దత్తౌ మహావరాౌ, ౨౧ 

తయా2ఒద్య మమ సజ్టే=స్మి న్నభిషేకే నృపోద్యతే, 

(పచోదిత సృ సమయో ధర్మేణ ప్రతినిర్జిక:. ౨౨ 

చతుర్దశ హి వర్హాణి వస్తవ్యం దండ కే మయా, 

పితా మే భరతశ్చాపి యావరాజ్యే నియోజితః, ౨౩ 

సోఒహం త్వా మాగతో దష్టుం ప్రస్థితో విజనం వనం, వం 

(ఇతీతి) విలపంతీం వివిధం లపంతీం, త తభవాకా వూజ్యః, “తతభవా నృతభవా నితి 

శబభ్బో వృదెః (పయుజ్యతే పూజు" ఇతి హలాయుధః. _పవాజయతీ త్యనంతర మితీతి శేషః, ౧౯ 

మహతః అపియస్య (శవణే సీతాయాః కిం భవిష్యతీతి భయా చ్చి త్రదార్థ్యార్థం వివిధగుణ 

శీర్తనేన సంబోధయతి (కుల ఇత్యాది.) ఇదం (ష్మవాజనం, యేన [కమెణ యేన మార్గేణ. ౨౦-౨౧ 

(తయేతి.) అద్య నృపోద్యతే మమాభిషేకే సజ్టే సతి (పచోదితః వూర్వదత్తం వరద్వయం 

దేహీతి పకర్షేణ _పేరితః, స సమయః త్వదపేక్షితం కరిష్యామీతి కృతశపథ ఇత్యర్థః. 

“సమయా శృపథాచార కాల సిద్ధాంత సంవిద'" ఇత్యమరః. ధర్మేణ (ప్రతినిర్ణితః కర్త్పృభూతధర్శే ణ 

స్వాయ త్తికృత ఇత్యర్థః. ౨౨ 

తతః కి? మిత్యకాహ (చతుర్దశేతి) మయా, పితృచోదితేనెత్యర్థః. ౨౩౪ 
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(శ్రీరామేణ సీతామై స్యవనగ మనకథనం్ని. 

భరతస్య సమీపే తు నాఒహం కథ: కదాచన. " ౨౪ 

బుద్ధియక్తా హి పురుషా న సహంతే పర స్తవం, 

తస్మా న్న తే గుణా: కథ్యా భరతస్వాఒ(గతో మమ. ౨౫ 

నాపి త్యం తేన భ ర్రవ్యా విశేషేణ కదాచన, 

అనుకూలతయా శక్యం సమీపే త్యస్య వర్ధితుం. ౨౬ 

తస్మై దత్తం నృపతినా యావరాజ్యం సనాతనం, 

స ప్రసాద్య స్త్వయా సీతే నృపతిశ్చ విశేషతః. ౨౩ 

అహం చాపి ప్రతిజ్ఞాం తాం గురో స్పమనుపాలయకా, 

వన మద్యైవ యాన్యామి స్థిరా భవ మనస్వినీ. ౨౮ 

యాతే చ నుయి కల్యాణి వనం మునినిషవిశం, 

నతోపవాసపరయా భవితవ్యం త్యయా౭_నఘ. బిల్ 
జీ 

సీతాహృదయం జ్ఞాతుం బుద్ధ్యుపదేశవ్యపదెశేన _పణయరోషముత్పాదయ న్నాహ (భరత 

“స్యేతి) త్వయా న కథ్యః న శ్లాఘనీయః, త్వత్పృణామాగమనదశాయా మితి శేషః. ౨౪-౨౫ 

(నేత.3 తేన భరతేన, విశేషేణ న భర్తవ్యా, బంధుసాధారణ్యిన భరణీయేత్యర్థః, 

అశనాది భరణం లక్ష్మ ణశ| తుష్ను భార్యాభ్యాం విశేషేణ న కాంక్షణీయ మితి భావః. అనుకూలతయా 

స్వజనసాధారణతయా, శక్యం యోగ్యం, వకు 

తదనుకూలాచరణం కి మర్ధ? మిత్యత ఆహ (తస్మా ఇతి.) నృపతినా దశరథేన. ౨౭ 

(అహ మితి.) గురోః దశరథస్య, స్థిరా భవ మయి స్థిరానురాగా భవేత్యర్థః. తత 

హేతు ర్మనస్వినీతి, దృఢమన స్కేత్యర్థః. ఎిలా౨౯ 
[| 
( 
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కాల్య ముక్రాయ దేవానాం కృత్వా పూజాం యథావిధి, 

వందిత్మవ్యో దశ రథ: పితా మమ న రేశ్వర ;. 860౫ 

మాతా చ మమ కౌసల్యా వృద్ధా సంతాపకర్శితా, 

ధర్మ మేవాఒ[గ్రత:ః కృత్వా త్యత్త స్పంమాన మ రతి, ౩౧- 

వందితవ్యాశ్చ తే నిత్యం యా శేషా మమ మాతరః, 

స్నెహప్రణయసంభోగై స్నమా హి మమ మాతర. 3౨ 

(ఖాతృపుత్ససమౌ చాపి దష్టవ్యా చ విశేషతః, 

త్వయా భరతశ తుఘ్నా (పాకైః పియతరౌ మమ. 33. 

విప్రియం న చ కర్తవ్యం భరతస్య కదాచన, 

స హి రాజా |ప్రభుశ్రైవ చేశస్య చ కులస్య చ, తళ" 

(కాల్య మితి ) కాల్యం అహర్ముఖే “(పత్యూషోఒసహర్ము ఖం కాల్య' మిత్యమరః. 2౦. 

; మాతేతి.) ధర్మమేవా(గత:ః కృత్యా, స్థీతాయా ఇతి శేషః, శం 

(వందితవ్యా ఇతి.) స్నేహః |పీతిః, [పణయః సౌహృదం-"(పణయ స్ప్యాత్ పరిచయే 

యారాయాం సౌహృదేపి చే తి వైజయంతీ. భోగ: పాలనం-'భోగో రాజ్యే ధనే సౌఖ్యే పాలనా 

భ్యవహారయో'” రితి వైజయంతీ. మయి స్నేహాది తయ మవిశేషేణ కుర్వంతి. అత స్తా స్తుల్యతయా 

వంద్యా ఇతి భావః, శివి. 

(|భాతృవుతసమా వితి.) (ఖాతృవుతసమౌ (ఖాతా వుతేణ చ సమౌ, పాజైణ 

1పాణేభ్య:. శ. 

(విపియ మితి.) రాజత్వే ప్యపభుత్వ మనియంతృత్వం కస్యచిత్ సంభవ తీతి 

తద్వ్యావృత్త్యర్థం (పభు రిత్యుక్తం. దేశపతే రకులపతిత్వదర్శనా దాహ (దేశస్య చ కులస్య 

చేతి.) 3౪ 
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(శ్రీరామేణ సీళాయై _ స్వవనగమనకథనం) 

ఆరాధితా హ శీలేన ప్రయత్తై శ్చోపసేవితా:, | 

రాజాన స్వం|పసీదంతి (పకుష్యంతి విపర్యయే. | శ 

జారనానపి పుతాకా హి త్యజం త్యహితకారిణ:, 

సమర్ధాణ సంప్రగృహ్హాంతి జనా నపి నరాధిఫాః. ఏకు 

సా త్యం వసేహ కల్యాణి రాజ్ఞ సృమనువర్తిసీ, 

భరతస్య రతా ధర్మే సత్య|వక పరాయణా. 3జి 

అహం గమిష్యామి మహావనం ప్రియే త్వయా హి వ స్తవ్యమిహైవ భామిని, 

యథా వ్యళీకం కురుషే న కస్యచి త్తథా త్వయా కార్య మిదం వచో మమ. ౩౮ 

తి శ్రీమదామాయకేే అయోధ్యాకాండే, షడ్వింశ స్సర్గః, 

(ఆరాధితా ఇతి.) శీలేన అనుకూలవృత్త్యా, (పయతై్నః అలస్యత్యాగాదిభిః, విపర్యయే 

-శీలాద్య భావే, 3౨౫ 

(బారసా నితి) జనాకా అబంధూకా, 8౬ 

(సాత్వ మితి.) సత్యవతం అమోఘ వతం, - 92౭ 

(అహ మితి. వ్యలీకం అ సియం, కస్యచిదపి జనస్య యథా వ్యళీకం న కురుపషేి తథా 

త్వయా వర్తితవ్యం, ఇదం మమ వచ శ్చ కార్యం అతై)వ న్థాతవ్య మితి మమ వచశ్చ కార్యమితి, 

యద్వా, యథా కస్యచి దపి వ్యళీకం న కురుషే, తథా ఇద మసి మమ వచ స్త్వయా కార్య. 

మిత్యర్థకః. | ధా 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజని రచితే, శ్రిరామాయణభూషతే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యా న, 

షడ్వింశ స్పర్షః 
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అథ సప్తవింశ స్సర్గః 

హాఅ నా - 

ఏవ ముక్తా తు వైదేహి ప్రియార్తా ప్రియవాదినీ, 
(పణయాదేవ సంక్రుద్దా భర్తార మిద మబవీక్. గా 

కిమిదం భాషసే రామ వాక్యం లఘుతయా [ధువం, 

త్వయా య దపహాస్యం మే శశుత్వా నరవగాత్మజ.  ' ద 

(ఏరాణాం రాజపుత్తాణాం శస్తా స్తవిదుషాం నృప, 

అన ర్హ మయశస్యం చ న (శోతవ్యం త్వయేరితం.) 

ఆర్యపు[త పితా మాతా భాతా పుత్ర స్తథా స్నుషా, 

స్యాని పుణ్యాని భుంజానా స్ప్వం స్వభాగ్య ముపొసతే. ల 

అథ స'ప్తవింశ స్సర్గః 

వీవం రామాయణవురుపషేషు రామకర్తవ్యం సామాన్యధర్మా నుష్టానం దర్శితం. అథ సీతా 

నుషైయం పాతివ్రత్యధర్మం సంక్షే పేణోపక్షిపతి (వవ ము క్రేత్యాది.) అపియవాదిన్యపి, (ఫియార్తా' 

పియభాషణార్దా తదుపరి (పియవాదిని. తథా ప్యేవముక్తా ఆపియ ముక్తా, పణయా దేవ సౌహృదా. 

దేవ, నతు వైరాత్, సంకుడ్గా, ౧ 

(కమితి.) హే రామ, త్వయా, లఘుతయా, (ధువం నిశ్చితం, అత్యంతనిస్సార మిత్యర్థః. 

'ధ్రువోపభేదే క్లీబం తు నిశ్చితే శాశ్వతే [తిష్వి” త్యమరః. లఘుత్వమేవాహ (యదితి.) యఢ్వాక్యం 

శ్రుత్వా, మే (ప్రియా అపి, అపహాస్యం భవతి తద్వాక్యం భాషసే. కి మిదం అయ మవూర్వ, పకారః. 

ఇతః వూర్వం న దృష్టచరః. నరవరాత్మజే త్యనెనాఒస్యాఒసంభావితత్వ ముచ్యతే. త్వామిహ- 

న్ధాహ్య వనం గమిష్యామీ త్యేతద్వచన మేతావత్సర్యంత మనుసృతాయాః (పణయధారాయాః 

పంథానం నాజఒరోహతీతి భావః, వ్ 

కథం మమ వాక్యస్య సరిహాసాస్పదత్వ మిత్య తాహ (ఆర్యవు, తేతి.) భరారం (పతి ఖార్యాయా- 

స్పంబోధనం ఆర్యవు(నేతి. భ రృృసంబంధిషి తాదయః, స్వాని వుణ్యాని స్యకృతవుణ్య ఫలాని, 

వీతత్సాపఫలస్యా వ్యుపలక్షణం. భుంజానాః అనుభవంతః, స్వం స్వం స్వపస్యైవ ఫలదం, 

భాగ్యం శుభూశుభం కర్మ, ఉపాసతే ఆచరంతి-“భాగ్యం కర్మ శుభాశుభి మిత్యమరః., రం 
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- (సీతయా సహనయన పార్థవం) _ 

భర్తు రాగం తు భోర్రేకా: ప్రాప్నోతి పురుషర్షభ, 

అత శ్రైవాహ *మాదిష్టా వనే వ స్తవ్య మిత్యపి, - షి లబ్ద 

న పితా నాఒ౭౬త్మటో నా౭౬౬ఒత్మా' న మాతా న సభీజనః 

ఇహ త్య చ నారీణాం పతి రేకో గతి స్సదా. : x% 

యది త్వం ప్ర పస్థితో దుర్గం వన మధ్ర్యైవ రాఘవ, 

అ(గత స్తే గమిష్యామి మృద్నం౦తీ కుశకంటకాకా. _ ౬ 

ఈర్వ్వారోషా బహిష్కృుత్య భుక్తశేష మివోదకం, 

నయ మాం వీర వి(సబ్ధః బావం మయి న విద్యతే. . అ 

వూర్వోక్తాస్సర్వే స్వకీయకర్మ ఫలా న్యనుభవంతి, భర్తు రర్గశరీరభూతా భార్యా భర్హృకృత 
భాగ్యఫలమేవాఒను భవతీత్యాహ (భర్తు రికి.) భారై ర్యైకా భారై రవ తు, భర్తు ర్భాగ్యం (ప్రాప్నోతి, 
సహాధికృతత్వాత్. యస్మా దేవం తస్మాదేవాఒహమపి, వనే వ స్తవ్య మిత్యాదిస్టైవ త్వదాదేష్ట్రభిః 

అవయో సృహధర్మ చారిత్వా త్త్వ్వదాదేశేనై న మమాప్యాదేశ స్పిద్ద ఇతి భావః, ఇ 

వీవం భర్హసమానభాగ్యత్వం స్వగమనహేతు రుక్తః, తదేకగతికత్వ మపి గమనహేతు 

రిత్యాహ (నేతి) (పైత్య పరలోక ఇత్యర్థః, %. 

ఫలితార్థ మాహ (యదీతి.) అగతో గమనె హేతు మాహ (మృద్నంతీతి) మర్దయంతీ 

మృదూకుర్వంతీ త్యర్థః. కుశరూపకంటకాకా. ౬ 

(ఈర్ష్యేతి.) పరాతిశయాఒక్షమా ఈర్ష్యా, త్వదనువర్తనేన చరితార్జేయం భవిష్యతీ త్యేవం 
రూపా. అతై)వ సుఖ మాస్వేతి మయోక్తాపి స్వయ మనుగమిమ్యామీతి (బూత ఇతి రోషః, 

* 'అర్టోవా నీష అత్మనో యత్పత్ని” త్యుక్త ప, కియయా త్వదర్ధశరీరభూతాయా మమా 
ప్యాదేశ ఇత్యర్థః. ఇతి త త్లదిపికా, 

[ 102] 
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(పొసాదాగ్లై ర్విమానై ర్వా వైహాయసగ కేన వ్యా 

సర్వావస్థాగతా భర్తు: పాదచ్చాయా విశిష్యతే. లా 

*శఆనుశిషా=_ స్మి మాతా చ పితా చ వివిధాశయం, 

నాస్మి సంప్రతి వక్తవ్యా వర్తితవ్యం యథా మయా. ౯ 

అహం దుర్గం గమిష్యామి వనం పురుషవర్ణితం, 

నానామృగగణాకీర్ణం శార్దూలవృక సేవితం, ౧౦ 

తౌ, భుక్తశేషం శాస్త్రనిషిద్ధతయోక్త ముదక మివ, బహిష్కృత్య .నిశ్శేషం నిరస్య, వ్నిసబ్దః 

నిశ్శంకస్సకా, 'మాం నయ వీరే” త్యనేన (స్త్రియ మేకాకీ కాంతారం కథం నయేయ? మితి 

శంకా న కర్తవ్యేత్యు క్రం. పాపంమయి న విద్యతే భవద్వియోగే జీవనహేతుపాపం న విద్యత 

ఇత్యర్థః. పాపాంతరస్యాత (పస క్షభావాత్. ౭ 

(పాసాదవాసం విహాయ కిమర్థం వనవాసం గచ్చసీ త్యతాహ (పాసాదాగై రితి.) 

పంచమ్య రి తృతీయా. (పాసాదాగై 9: సార్వభౌమవాస ప్రాసాదా గేభ్యః, విమానై ర్వా స్వర్లోకాదిస్థిత 

విమానాగ్సేభ్యా వా వైహాయనగతేన అణిమాద్య పై శ్వర్య _ సిద్ధిసంపన్నో చితవి హాయస్పంబంధి 

గమనా ద్వా, సర్వావస్థాగతా దురవన్థాపన్నాపీ త్యర్థ ః. యద్వా, సర్వావస్థాను, గతా అనుగళత్తా, 

స్థాయినీ స్వరూషపాప్తేతి యావత్. పాదచ్భాయా వాద సేవా, విశిష్యతే ఆతిరిచ్యతే, రా 

ఉపదేశానుసారాదపి మయానుగంతవ్య మిత్యా హ (అనుశిషైతి) యథా మయా బర్హృవిషయే 

వ ర్రితవ్యం తథా మాతా షా చ, వివిధా శయం వినిధ(పకారం, అనుశిజ్ఞాస్మి. నం(పతీదానీం, 

న వక్తవ్యాస్మి న శిక్షణీయాస్మేతి యావత్, ౯ 

ఉపదేశఫల మాహ (అహ మిత్యాది.) దుర్గత్వాదివిశేషణ విశిష్ట మపీత్యర్థః. ౧౦ 

* రామానుజీయం (అనుశిష్టేతి.) మాత్రా పిత్రా చ, వివధ్యాశయం వివిధై ర్వర్లె ర్మాశమిభి 

శ్యాశీయత ఇతి వివిధ్యాశయం, |శేయస్సాధనత్వేన సర్వై రనుషైేయ మాచార మితి యావత్ 

అనుశిష్టాస్మి సుశిక్షితాస్మి. తస్మా ద్యథా మయా, వర్తితవ్యం ఆచరితవ్యం, తథా సంపత్ నవర్త 

వ్యాస్మి, వూర్వమేన సర్వం విదితవ త్యస్మి త్యర్థః. 
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(సీతయా సహనయన (పార్ధనం) 

సుఖం వనే నివత్స్యామి యథైవ భవనే పితుః, 

అచింతయంతీ |తీకా లోకాకా చింతయంతీ పతి[వతం. ణం 

శుశ్ఫూషమాణా తే నిత్యం నియతా బహ్మ చారిజీ, 

సహ రంస్యే త్వయా వీర వనేషు మధుగంధిషు. ౧౨. 

త్వం హి శక్త వనే కర్తుం రామ సంపరిపాలనం, 

అన్యస్యాపి జనస్యేహ కిం పున ర్మమ మానద. ౧౩ 

సహ త్వయాఒ౭గమిష్యామి నన మద్య న సంశయః, 

నాహం శక్యా మహాభాగ నివర్తయితు ముద్యతా. 0౪ 

ఫలమూలాశనా నిత్యం భవిష్యామి న సంశయః, 

న తే దుఃఖం కరిష్యామి నివసంతీ సహ తంయా. cy 

ఇచ్చామ్ సరిత శ్రైలొకా పల్వలాని వనాని చ, 

దష్టుం సర్వత్ర నిర్చితా త్వయా నాథేన ధీమతా: 

దుఃఖావహేయం (పవృత్తి రిత్యతాహ (సుఖమితి.) (తీ౯ లోకాః అచింతయంతి 

తై 9లోక్రైైశ్వర్యమ ప్యగణయంతీత్యర్థః, పతివతం పతివిషయం (వతం, పతిశ్మశూషణ 

మిత్యర్థ : ఇం 

(శ్ముశూషమాణేతి.) నియతా నియమయుక్తా, (బ్రహ్మచారిణి నియతేంద్రియేత్యర్థః. కామభోగ 

వర్ణితా వా. రంస్యే అవూర్వదర్శనేన సంతుష్టా భ విష్యామీత్యర్థ:. మధుగంధిషు వుష్పరసగంధిషు 

“మద్యే వుష్పరసే మధ్వి' తి వైజయంతీ, అ౨9౨(€౨ 

(సహేతి.) ఉద్యతా వనగమనోద్యుక్తా. యళ 

(ఫలమూలాశనేతి.) దుఃఖం ఆశనపానాభ్యర్థనరూపం, OA... 
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హంసకారండవాకీర్ణాః పద్మినీ స్పాధుపుష్సితాః, 
ఇచ్చేయం సుఖినీ ద్రష్టుం త్వయా పీరేణ సంగతా. వం ౭ 

[| అభిషేకం కరిష్యామి తాసు నిత్యం యత వ్రతా, 

సహ త్వయా విశాలాకు రంే స్య పరమనందినీ. _ 0౮ 

ఎవ ఏవం వర్ణసహస్సాణాం శతం వా౭.హం త్వయా సహ 
వ్యతిక్రమం న వేత్స్యామి స్వర్గోపి న హి మే మతః. . ౧౯ 

స్వ'రైపి చ వినా వాసో భవితా యది రాఘవ, 

త్యయా మమ నరవ్యాఘ్ర నాఒహం తమపి రోచయే. ౨ం 

అహం గమిష్యామి వనం సుదుర్గమం మృగాయతం వానరవారశై ర్యుతం, 

వనే నివత్స్యామి యథా పితు రహా తవైవ పొదా వుపగృహ్య సంయతా. ౨౧ 

(హంసేతి.) కారండవాః జలకుక్కుటాః, “మద్దుః కారండవః ప్లని ఇత్యమరః. ౧౭-౧౮ 

(వవ మితి) వ్యతిక్రమం వ్యతి కాంతం, వర్ష సహసాణాం శతమపి న వేత్స్యామి క్షణ 

మివ నేష్యామి కిం వున శ్చతుర్ణశ సమా ఇతి భావః. స్వర్లోసి నహిమే మతః, త్వయా 

వినేతి శేషః - ౧౯ 

వీత దేవ వివృణోతి (స్వర్లేపి చేతి.) = ౨౦ 

(ఆహమితి,) మృగైః ఆయుతం ఆనమంతా దు క్తం, మృగైేః ఆయుతం నాఒమ్మిశితం, 

మ్మశిత మిత్యర్థః. యు మిశణాపోశణయో రీతి ధాతుః. అఆ తేద మవధేయం - వనే మారీచమృగో 

భవిష్యతి. తత్పసంగేనా_ఒవయో ర్వియోగ స్వాత్. తత కోవా వున ర్హృటకః? కథం త్వం, 

తు మయా వినా న్లాతుం శకాఒసీ? తి చితయంతం రామం (పతి సీతా సూచయతి (వానరవారజణై 

ర్లిత్త్యాది.) తథాహి - మృగో మారీచః, వానరవారణైః వానర శేష్మెః సుగ్రీవాది భిః, వున ర్వన్నగహణా 

ద్వనేపి అశోకవనేపి, వత్స్యామి, వున స్తవైవ పాదా వుపగృహ్య, సంయతా నియకా, 
భవిష్యామీతి. |. . . ౨ 

సు 

ఇవ్ 
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(సీతయా. స్తహన్హయన్ష ప్రార్థనం) 

అనన్యఖావా మనుర క్ర చేతసం త్వయా వియక్తాం మరజాయ నిశ్చితాం, 

నయస్వ మాం సాధు కురుష్వ యాచనాం న తే *మయాతో గురుతా భ విష్యతి. 

తథా |బువాణా మపి ధర్మవత్సలో న చ స్మ సీతాం నృవరో నిసీషతి, 

ఉవాచ చైనాం బహు సన్నివర్తనే వనే నివాసస్య చ దుఃఖితాం పతి. ౨౩ 

ఇతి శ్రీమదామాయజే, అయోధ్యాకాండే, స ప్తవింశ స్సర్గః. 

(అనన్యభావా మితి.) అన్వయవ్యతిరేకాభ్యాం స్వానుర క్షే త్యుచ్యతే అత వీవ త్వయా వియుక్తాం 

మరణాయ నిశ్చితాం త్వయా వియుక్తత్వే మరణాయ నిశ్చితా మిత్యర్థః. మాం నయస్వ, పరమార్ధస్తు, 

రావణగ్నహీతా మపి త్వయ్యేవాఒ౭౬స క్రచిత్తా మథ వేణ్యుద్గుథనేన మరణాయ నిశ్చితాం, 

“'హనుమత్స్చే్యేషణాదికముఖేన నయస్వ, యాచనాం దేవకృతరావణవధాభ్యర్థనం, సాధు కురుష్య, 

మయా కృతాత్, అతోఒనుగమనాత్, తే గురుతా భారః, న భవిష్యతి క్లేశో న భవిష్యతీత్యర్థః. ౨౨ 

(తథేతి.) ధర్శ్మవత్సలః కాంతాక్లేశా= సహిష్టుః, నినిషతి నేతుమిచృతి, బహ్వితి 

(క్రియావిశేషణం. సన్నివ ర్తనే సన్నివ ర్హననిమిత్తం. ౨౩ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజనిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, 

సప్తవింశ స్పర్షః. 

కైనా కనా శు 

J 

ఇ పై వా my 
——— * జా అజా _— 

శం 

* అతః “ఫలమూలాశనా నిత్యం భవిష్యామి న సంశయః, న తే దుఃఖం "కరిష్యామి 

.నివసంతీ సహ త్వయా” - ఇత్యాద్యుక్తా ద్దేతో ర్మయా నిమిత్తేన, ఇతి తత్వధీసికా. ' _. 2 
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"అథ అహ్టావింశ స్పర్షః 

స ఏవం బ్రువతిం సీతాం ధర్మ్శజ్జో ధర్మవత్సల:, 
న నేతుం కురుతే బుద్ధిం వనే దు;ఖాని చింతయక్షా. యా 

సాంత్వయిత్వా పున నాంతు బాష్పదూపి.తలోచనాం, 

నివర్తనార్థి ధర్మాత్మా వాక్య మేత దువాచ హా. ౨ 

సీతే మహాకులీనాసి ధర్మే చ నిరతా సదా, 

ఇహా2౭_ఒచరస్వ ధర్మం త్వం మా యథా మనస స్పుఖం. 3 

సీతే యథా శ్యాం వత్యామి తథా కార్యం త్వయాఒబలె, 

వనే దోషా హి బహవో వదత సా న్ని బోధ మే. ౪ 

సీతే విముచ్యతా మేషా వనవాసకృతా మతిః, 

బహుదోషం హి కాంతారం వన మిత్యభిధీయతే. ౫. 

హితబుద్ధ్యా ఖలు వచో మయైత దభిధీయతే, 

సదా సుఖం న జనామి దుఃఖ మేవ సదా వనం. ౬ 

rn మ) 

అథ అష్టావింశ స్సర్గః 

వనే నివాసస్య చ దుఃభితా మిత్యుక్తం వివృణోతి (స వవ మిత్యాదినా.) ౧-౨ 

(సిత ఇతి.) మా యథా మనస స్స్పుఖం మనసో యథా సుఖం భవతి తథా 
మా చరేత్యర్థః. ౩-౪ 

(సీత ఇతి.) బహుదోషం హి కాంతారం వన మిత్యభిధీయతే _ బహుదోషం అహికంటకాది 
యు క్రత్యాత్, కాంతారం మహారణ్యం - 'మహారణ్యే దుర్గపథే కాంతారం పున్నవుంసక”" 
మిత్యమర . 

౨కి. 

(హితబుద్ధ్యేతి;) హితబుద్ధ్యా, నతు త్వద్భర ణక్లేశేన. ౬ 
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(శ్రీరామస్య సీతానిశారణయత్నః) 

గిరిని ర్షరసంభూతా: గిరికరదరహాసినాం, 
సింహానాం నినదా దుఃఖా (శ్మోతుం దుఃఖ మతో వనం. _ ఆ 

క్రీడమానాశ్చ విస్తజబ్ధా మత్తా శూన్యే మహామృగాః, - 

దృష్టా సమభివ ర్తంతే సీతే దుఃఖ మతో వనం, లా 

సగాాహా సరిత శైవ పంకవత్యశ్చ దుస్తరాః, 

మశ్తై రపి గజై ర్నిత్య మతో దుఃఖతరం వనం. జా 

లతాకంటక సంకీర్ణా: కృక వాకూపనాదితా;, 

నిరపా శ్చ సుదురధాశ్చ మారా దుఃఖ మతో వనం. ౧౮ 

మహావనే విద్యమానాకా దోషా నాహ (గిరిని ర్ల రేత్యాది.) గిరి౦ెర్హ రసంభూతాః గిరినిర్ల రేషు 

పవృద్ధాః, శ్రోతుం, దుఃఖాః దుఃఖకరాః, అతో వనం, దుఃఖం దుఃఖకరం. | ౭ 

(కీడమానా ఇతి ) శూన్యే నిర్మానుషే (వదేశే, విసబ్బాః నిశ్శంకా స్పంతః, (క్రీడమానాః 

కీడంతః, అతవీవ మత్తాః, మహామృగాః సింహశార్దూలాదయః, అస్తాకా దృష్ట్వా ఆవూర్యదర్శనాత్, 

సమభివ ర్తంతే హంతు మభిముఖ మాగచ్చేయుః., ౮ 

| (స్మగ్రాహా ఇతి.) సగ్రాహాః సనట్రాః, పంకవత్యః బహుపంకాః, మత ర్లజై రుపలక్షితాశ్చ, 

అతవీవ దుస్తరా స్పరిత స్పంతి. అతో దుఃఖతరం వూర్వో క్తదుఃఖసంమేళనాదతిశయేన దుఃఖవత్.౯ 

యాత న నిర్దరాదయః తేనైవ మార్గేణ గమిష్యామ ఇత్యత్రాహ (లతా ఇతి.) లతాః 

పదాకర్శి ణ్యః, కంటకాః పాదవేధకాః, కృకవాకవః వనకుక్కుటాః, తై రుపనాదితాః తన్నాదయుక్తా 

ఇత్యర్థః. తన్నాదా అ(ఖుగవూర్వత్వాత్ భయావహా వీవ. నిరపాః నిర్గతజలాః, బుక్పూరబ్ధూ 

శిత్యాదినా సమాసాంతః అ(పత్యయః. ౧౦ 
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సుష్యతే పర్ణశయ్యును-స్వయం భశ్నా సు'భూతలే, 
రాత్రిషు శమభిన్నేన తస్మా ద్దు:ఖతరం వనం. ౧౧- 

అహోరాత్రం చ సంతోష: కర్తవ్యో నియతాత్మనా,- 

ఫలై రషృతావపతిశతై సితే దుఃఖ మతో వనం. ' ౧2. 

ఉపవాసశ్చ కర్తవ్యో యథా(పాణేన మైథిలి, 

జటౌఖారశ్చ క ర్రవ్యో వల్కలాంబర థారిణా. ౧4 

దేవతానాం పిత్తూజాం చ కర్తవ్యం విధిపూర్వకం, 

ప్రాప్తొనా మతిథీనాం చ నిత్యశ: |ప్రతిపూజనం. ౧౪ 

కార్య స్త్రి రభిషేకశ్చ కాలేకాలే చ నిత్లశః, 

చరతా నియమేనైవ తస్మా ద్దుఃఖతరం వనం. ౧౫ 

(నుహ్యత ఇతి.) భూతలే, నతు పర్యంకే. తత్రాపి పర్గశయ్యాసు, నతు మృదుతూలాస్తరణేషు, 

త(త్రాసి స్వయం భగ్నాసు జీర్ణతయా స్వయమేవ పతితాసు, రాతిషు,న త్వహస్సు. (శమఖిన్నేన 

ఫలమూలాద్యాహరణ (శమదుఃఖితేన, వనవాసినా సుష్యతే. అతోఒస్మాభి రపి తథా స్వపితవ్య 

మితి భావః, ౧౧. 

(అహోర్మాత్ర మితి) అహోరా(తం సాయం పొతశ్చ, వృకావపతితై ః వృక్షాత్ స్వయం పతితై ః, 

ఫలై ః, నియతాత్మనా నియతమనస్కేన. ఇతరాఒనభిలాషిణేత్యర్హ:. వనవాసినా, నంతోష; 

భోజనతృ ఫ్రిః, కర్తవ్యః. ౧౨ 

(ఉపవాస ఇతి.) యథ్యాపాణేన యథాశక్త్యా, ౧౩-౧౪ 

(కార్య ఇతి.) (తి రభిషేకశ్చ నైకకాల ఇత్యాహ (కాలేకాల ఇతి.) |పాతర్మ ధ్యాహ్న 

సాయాహ్నేమ్వుత్యర్థః. వీతచ్చ న కతిపయదినేషు, కింతు (పతిదిన మిత్యాహ (నిత్యశ ఇతి) ౧౫ 
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(సీతానుగమన నివారణ పయత్నః) 

ఉపవహారశ్చ క ర్రవ్యః కుసుమై సయ మాహృశైః:, 

ఈ అ రైేణ విధినా వేద్యాం బాలే దుఃఖ మతో వనం. ౧౬. 

యథాలబ్టేన సంతోష: కర్తవ్య స్తేన మైథిలి, 
యతాహారై ర్వనచరై ర్నిత్యం దుఃఖ మతో వనం, అ 

అతీవ వాతా స్తిమిరం బుభుతా చాత్ర నిత్యశః, 

భయాని చ మహాం త్యత్ర తతో దుఃఖతరం వనం. ౧౮ 

సరీసృృపాశ్చ బహవో బహురూపొశ్చ భామిని, 

చరంతి పృథిఏిం దర్వ్పా త్తతో దుఃఖతరం వనం. 0౯ 

నదినిలయనా సర్వా నదీకుటిలగామిశ:, 

తిష్టం త్వావృత్య పంథానం తతో దుఃఖతరం వనం. ౨౦ 

(ఉవహార ఇతి.) ఉపహారః బలిః - 'ఉపహారో బల ర్మతి ఇతి హలాయుధః. అర్షేణ 

బుష్నిపోక్తేన్స విధినా కల్ప్చేన ౧౬. 

(యథేతి,) యథాలబ్దేన యావల్లట్టేన, తేన ఫలాదినా జహారేణ, సంతోషః తృప్రిః, 

యుతాహారై ; నియతాహారై 8, 0౬. 

(ఆతీతి ) అ(త వనే, వాతాశ్చ అతీవ బహుళాః, తిమిరం చ ర్మాత్రి ష్వతీవాఫి. బుభుళ్లు చాతివ 

భవతి, భయాని వూర్వోక్తాని. ౧౮ 

(సరీసృపా ఇతి.) సరీసృపాః గిరిసర్పాః, బహురూపాః సృథుశరీరాః, ౧౯ 

(నడీనిలయనా ఇతి.) నదీకుటిలగామినః నడీవత్ కుటిలగామినః. ౨౦ 

* ఆర్దేణ విధీనా వాన పస్థోచితవిధానేన. ఇతి తత్త్వదీపికా. 

[ 108] 
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పతంగా వృశ్చికా; కీటా దంశాశ్చ మశతై స్సహ, 

బాధంతే నిత్య మబలే సర్వం దుఃఖతరం వనం. 

(దుమాః కంటకిన శైవ కుశకాశాశ్చ భామిని, 

వనే *వ్యాకులశాఖాగా సేన దుఃఖతరం వనం. 

కాయశ్లేశాశ్చ బహవో భయాని వివిధాని చ, 

అరణ్యవాసే వసకో దు;ఖమేవ తతో వనం. 

క్రోధలోఖౌ విమోక్తవ్యా కర్తవ్యా తపసే మతిః, 
న భేతవ్యం చ ఖేతవ్యే నిత్యం దుఃఖ మతో వనం. 

తదలం తే వనం గత్వా కమం న హి వనం తవ, 

విమృశ న్నిహ పశ్యామి బహుదోషతరం వనం. 

(పతంగా ఇతి) పతంగాః శలభాః, దంశాః వనమక్షి కాః-“దంశస్తు వనమక్షి కే త్యమరః 

((దుమూ ఇతి ) కుశకాశయో శాభాః కుశకాశపర్ణాన్యేవ. 

శీ 

5.) 

లిం 

ది 

(కాయక్లేశా ఇతి.) కాయ కేశా: ; వతోపవాసాదయః, అరణ్యవాసే అరణ్యరూసవాసస్థానే, ౨౩ 

(కోధలోభా వతి.) భేతవ్యే భయహేతువిషయే (పాగుక్తసర్పాదౌ, న భేతవ్యం భయం 

న కార్యం. ౨౪ 

(తదితి.) వనం గత్వా=_ల మితి అలం ఖల్యో రితి నిషేధార్థాలముపపదే కా. న గంతవ్య 

మిత్యర్థః. ఒక 

* గదుమూ ఇతి.) వ్యాకులశాభాః వ్యాకులాగ్రా శ్చేత్యుభయ, తే (కమాద్ద్రుమకుశ విశేషణం. 

ఇతి త త్ర్వదీపికా. 
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(సీతాయాః స్వానుగమననిర్భంధః) 

వనం తు నేతుం న కృతా మతి స్తదా బభూవ రామేణ యదా మహాత్మనా, 

న తస్య సీతా వచనం చకార త త్తతోఒబ్రవీ [దామ మిదం సుదు:ఖితా: ౨౬ 

ఇతి (శ్రీమదామాయభే, అయోధ్యాకాం డే, అష్టావింశ స్సర్గః. 

అథ వీకోన|త్రింశ స్సర్గః. 

ఏతత్తు వచనం [శుత్వా సీతా రామస్య దుఃఖితా, 

(పసక్తాశుముఖీ మంద మిదం వచన మ|బపీక్, యం 

యే త్వయా కీర్తితా దోషా వనే వ స్తవ్యతాం ప్రతి, 

గుణా నిత్యేవ తాకా విద్ధి తవ స్నేహపురస్కృతాకా. ౨. 

(వనమితి ) రామేణ వనం నేతుం నుతి ర్యదా న కృతా బభూవ, తదా సీతా తస్య వచనం, 

న చకార నాంగిచకార. ఇదం ఉత్తరసర్లే వక్ష్యమాణం, ౨౬. 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషలే, పేతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యా శే, 

అష్టావింశ స్పర్షః 

అథ వకోనతింశ స్సర్గః 

(వీతదితి.) వూర్వసర్గాంతే ఇద మిత్యుక్తావపి వున రిద మిత్యు క్తి ర్విశేషణ విశేషాభిధానార్ధా... 

_ఎసక్షా గుముఖీ ఈషద్మశుముఖీ త్యర్థః. ౧ 

(య ఇతి.) వస్తవ్యతాం వాసిత్యం, తాజా దోషాకా, తవ స్నేహవురస్కృతాజు గుణా నిత్యేవ 

విద్దీ (పేయసా త్వయా సహ వర్తమానాయాః సుమ కోకిలాలాప చందన మలయమారుతవత్- 

సుఖకరా॥ జానిహిత్యర్థః. అము మర్థ ముపరితరసర్లే కుశకాశేత్యాదిక్లోకై ర్వివరిష్యతి. వి 
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మృగా సింహా గజా శ్చైవ శార్దూలా శ్నరథభా ్రథా, 

పకీణ స్పృమరా శ్చైవ యే చాన్యే వనచారిణ:. 3 

అద్భష్ట పూర్యరూవత్యాక్ సర్వే తే తవ రాఘవ, 
రూపం దృష్ట్వాఒపసర్పేయ ర్భయే సర్వే హి బిభ్యతి. ఇ 

త్వయా చ సహ గంతవ్యం మయా గురుజనాజ్ఞ యా, 

త్వద్వియోగేన మే రామ త్యక్తవ్య మిహ జీవితం. x 

న చ మాం త్వత్సమీవస్థా మపి శక్నో తి రాఘవ, 

సురాణా మీశ్యర శ్శక: |పథర్ణయితు మోజసా. -. ౬ 

పతహీనా తు యా నారీ న సా శక్ష్యుతి బీవితుమ్,' 
కామ మేవంవిధం రామ తృయా మమ విదర్శితం. ౭ 

(మృగా ఇత్యాది,) శరభాః అష్టపాదమృగాః, సృమరాః గవయాః, భయే భయహేతా, 

ఆస్మాళా దృష్ట్వా అభిముఖ మాయాస్యంతీ త్యుక్తవాక రామః, ఇయం త్వపసర్పేయు రితి 

త త్పరిజహార. ల 

(త్వయేతి.) గురుజనాజ్ఞ యా పితో రాజ్ఞ్ఞయా, తయా సహ మయా గంతవ్యం -- “అర్జొ వా 

చీష ఆత్మ నః యత్పత్నీ” త్రి (శుత్యు క్తపక్రియయా జాయాపత్యో రేకాత్మ త్యాత్ త్వద్విషయాదేశ వవ 

మద్విషయాదేశ ఇత్యర్హః. త్వద్వియోగేన హేతునా, మే మయా. x 

(న చేతి.) అపిశ బ్రో భిన్న కమః, సురాణా మీశ్వరోపీ త్యర్థః. ౬ 

(పతిహీనేతి.) యా నారీ, పతిహినా పతివియుక్తా, సా జీవితుం న శక్ష్యతీ త్యేవంవిధం, 

త్వయా, మమ, కామం అత్యర్థం, విదర్శితం ఉపదిష్టం, ౭ 
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(సీతాయాః స్వానుగమననిర్బంధః) 

అథ చాపి మహావొజ్జ్ఞ (బ్రాహ్మణానాం మయా శ్రుతం, 

పురా పితృగృుో హే సత్యం వస్రవ్యం కిల మే వనే. ౮ 

లక్షుజిభ్యో ద్రిజాతిభ్య: (శుత్వాఒహం వచనం పురా, 

వనవాసకృతోత్సాహా నిత్య మేవ మహాబల. ౯ 

ఆదేశో వనవాసస్య |పాప్తవ్య స్స మయా కిల, 

సా త్వయా సహ తత్రాఒహం యాస్యామి (ప్రియ నాన్యథా. ౧౦ 

కృతా దేశా భవిష్యామి గమిష్యామి సహ త్వయా, 
కాలశ్చాఒయం సముత్సన్న స్పత్యవా గ్భవతు ద్విజః. ౧౧ 

_ 

వనవాసేఒభిజానామి దుఃఖాని బహుధా కిల, 

(పొష్యంతే నియతం ఏర పురుష రకృళాత్మభి:. ౧౨ 

_ 

(అథేకి.) ఆధథచాపి అపిచే త్యర్థః, హౌ మహా పాజ్ఞ, పరా పితృగ్భుహే వసంత్యా మయా, 

-బాహ్మణానాం (బ్రాహ్మణేభ్యః జ్యోతిర్విద్భ్యః, మే మయా, వనే వస్తవ్యం కిలేతి సత్యం వచనం 

మయా (శుతం, దా 

(లక్షణిభ్య ఇతి.) లక్షణిభ్యః సాముద్రికల క్ష ణజ్లే భ్యః, లక్షణజ్ఞాన మస్తేషా మితి ఇనిః.౯ 

(ఆదేశ ఇతి) సః |బాహ్మ బోక్స్, వనవాసస్యాదేశః అదిష్టో వనవాస ఇత్యర్థః. మయా 

(పాప్తవ్యః కిల, లలాట లిబితస్య అపరిత్యాజ్యత్వా చితి భావః. సా వవ మాదీష్టాఒహం, త్వయా 

సహ యాస్యామి. నాన్యథా కేవలం స్వెచ్చయా న యాస్యామీత్యర్థః, ౧౦ 

ఫలిత మాహ (కృతాదేశేత్యాది ) ఆయం కాలః వనవాసకాల;, ద్విజః లక్షణవాదీ, 

జొత్యేకవచనం. ౧౧ 

(వనవాస ఇతి.) వనవాసే దుఃఖాని జానామి, తాని, అకృతాత్మభిః అశిక్షితమన స్కై! 

(పాష్యంతే, నతు మాదృశె ర్లనై రితి భావః, ౧= 
ద బరా 
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కన్యయా చ పితు ర్లేహే వనవాస శ్ముకో మయా, 
భీకిణ్యా స్స్పాధు వృత్తాయాః మమ మాతు రిహాిఒగుత:. ౧ఈ 

(పసాదితశ్న వై పూర్వం త్వం వై బహువిధం ప్రభో, 

గమనం-వనవాసస్య కాంకితం హ సహ త్వయా. ౧౪ 

కృతకుణా&_హం భద్రం తే గమనం ప్రతి రాఘవ, 

వనవాసస్య శూరస్య చర్యా హి మమ రోచతే. 0౫ 

శుద్ధాత్మజా (పేమభావా ద్ధి భవిష్యామి వికల్మషా, 

భర్తార మనుగచ్చంతీ భర్తా హి మమ దైవతం. ౧౬- 

(పేత్యభా వేపి కల్యాణ స్పంగమో మే సహ త్వయా, ౧౬౪4 

(కన్యయేత్యాది) క్లోకద్వయ మేకాన్వయం. భిక్షిణ్యాః తాపస్యాః, |వీహ్యదిత్వా దినిః... 

వనవాసః, [శుతః భావీతి! శుతః, ఇహ గృహే, త్వయా సహ, వనవాసస్య గమనం లీలార్థం. 

జాహ్నవీతీరతపోవనాదిగమనం, కాంక్షితం హి. త్వం చ బహువిధం, (పసాదితో వై (పసాదిత 

వీజేతి సంబంద. ౧౪" 

(కృతక్షణేతి.) కృతక్షణా కృతోత్సవా, “నిర్వ్యాపారస్థితౌ కాలవిశేమోత్సవయో( క్షణ” 

ఇత్యమరః. వనవాసస్య వనే వాసో య స్యేతి వనవాసః, తస్య, శూరస్య తవ, చర్యా పరిచర్యా, 

మమ మహ్యం, రోచతే. ౧౫. 

(శుద్ధాత్మన్నితి.) శుద్దాత్మ॥ ఈర్ష్యాదిరహిత, (పేమభావాళ్ (పేమస్వభావాత్, హిః (వసిద్ధౌ. 

భర్తారం త్వా మనుగచ్చంతీ, వికల్మషో విగతకల్మమాా భవిష్యామి, నవ్వత్తైవ స్థిత్వా 

కులదేవతా మారాధ్య విశుద్ధా భవేత్యతాహ (భర్తా హి మమ దైవత మితి.) ౧౬ 

(ఫ్రేత్యభావ ఇతి.) ప్రేత్యభావేపి పరలోకేపి, త్యయా సహ సంగమః, కల్యాణ; శోభవః. ౧౬౪- 
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(సీతాయాః స్వానుగమననిర్బంధః 

*శుతి ర్లి శ్రూయతే పుణ్యా |బాహ్మజానాం యశస్వినాం. - ౧ 

ఇహ లోకే చ పితృఖి ర్యా స్త్రీ యస్య మహానుత్తే . 

అద్భి రతా స్వధర్మేణ (పేత్యభావేపి తస్య సా. ౧౮ 

వివ మన్మా త్స్వకాం నారీం సువృత్తాం హి పతివతాం, 

నాభిరోచఎయ సే నేతుం త్యం మాం కేనేహ హేతునా. ౧౯ 

భక్తాం పతివతాం దీనాం మాం సమాం సుఖదు:ఖయో:, 

నేతు మర్ల్గసి కాకుక్ స్థ సమానసుఖదు:ఖిసిం. ౨౦ 

యది మాం దు;ఖితా మేవం వనం నేతుం న చేచ్చసి, 

విష మగ్నిం జలం వాఒహ మాస్థాస్యే మృత్యుకారకాక్. ౨౦ 

అ(త (ప్రమాణ మాహ ((శుతిర్హీత్యాది) సార్గక్లోకేన. పితృభి రితి - బహువచనం పితామహా 

చ్యపేక్షయా. |శుతి మేవాహ (ఇహేతి) మహామత ఇత్యనేన న త్వాం బోధయామీతి సూచ్యతే. 

“స్వధర్మేణ స్వస్వవర్షోక్త బాహ్మాదివివాహవిధినా. ౧లా 

(వీవమితి,) వీవం వూర్వోక్త శుతిరూపపబలపమాణసద్భావేపీత్య ర్థః. అస్మాత్ నగరాత్, 

నేతు మిత్యనేనాన్వయః. యద్వా, అస్మాత్ అద్భి రానా ద్దేతోః, ౧౯ 

(భక్తామితి.) సుఖదుఃఖయో స్స్పమాం (పాప్తయో స్పుఖదుఃఖయో రేకరూపాం, సమాన 

నుఖదుఃఖనీం త్వత్ప మాననుఖదు;ఖాం. విం 

(యదీతి.) అస్థాస్యే స్వీకరి ష్యే, ౨౧ 

ననన 

నః శకః బ్రాహ్మణానాం సకాశా చ్చూయత ఇతి సంబంధః. 
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శు 

వివం బహువిధం తం సొ యాచతే గమనం (పతి, 

నాఒనుమేనే మహాబాము స్తాం నేతుం విజనం వనం. 

వివ ముక్తాతు సా చింతాం మైథిలీ సముపాగతా, 

స్నాపయంతీవ గా ముష్మై రశుభి రృయనచ్యుత్రై:. 

చింతయంతీం తథా తాం తు నివర్తయితు మాత్మవాకా, 

తా(మోష్టీం స తదా సీతాం కాకుస్తో బ హ్వునాంత్వయక్. 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ఏకోన త్రింశ స్సర్గః. 

(చీవమితి.) యాచతే ఆయాచత, విజనం బంధుజన రహితం. 

.(వీవమితి.) గాం భువం. 

(చింతయంతీ మితి.) తా మోష్టీ మిత్యనేన సాంత్వాదినా స్టాతు మశక్యత్వ ముచ్యతే, 

విత 

వి 

౨౫. 

నీత 

వలి 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణి, *తాంబరాఖ్యానె, అయోధ్యా కాండ వ్యాఖ్యా నే. 

వికోన్నతింశ స్సర్గః. 
శు 7 = వ _ 
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(సీతాయాః స్యానుగమననిర్బంధః) 

అథ (తింశ స్పర్గః 

సాంత్వ్య్యమానా తు రామేణ మైథిలీ జనకాత్మజా, 

వనవాస నిమిత్తాయ భర్తార మిద మబవీక్. ౧ 

సాత ముత్తమసంవిగ్నా సీతా విపులవక్షసం, 

(పణయా చ్చాభిమానా చ్చ పరిచితే.ప రాఘవం, ౨ 

*కిం త్వా మన్యత వైదేహ: పితా మే మిథిలాధిప:, 

రామ జామాతరం (వొప్య స్త్రియం పురుషవి।[గహాం, 3 

అథ (త్రింశ స్సర్గః 

(సాంత్వ్యమానేతి.) జనకాత్మజేతి విశేషణం స్వకులోచితాచారదార్భ్యాయ, వనవాసనిమిత్తాయ- 

వనవాస వీవ నిమి త్రం (పయోజనం, తస్మై. లం 

(సేతి) ఉత్తమసంవిగ్నా ఉత్తమ మత్యంతం కంపమాన్నా వివులవక్షసం శూర మితి 

యావత్. శూర మపి కథం చిక్షే పేత్యత్రాహ ([పణయా దిత్యాది.) [పణయాత్ స్నే హాక్, ఆభిమానాత్ 
మదీయోయ మిత్యభిమానాత్, కోపా ద్వా. పణయకోపా దితి సంపిండితోర్థః. పరిచిక్షేప నినింద. = 

(కింత్వేళ.) మాం త్యక్త్వా వనం గతం త్వాం యది మే పితా శృణుయాక్, తదా త్వాం 

స్తే్ర్య్యవ కాచిత్ వురుషవేషం ధృత్వా మత్మ్క్మన్వా ముపయేమే ఇతి మన్యేశేత్యర్థ:. హే రామ 

సౌందర్యమా[తేణ పరభామక, వైదేహ్మః విదేహవంశ్యః, 'కర్మణైెవ హి సంసిద్ధి మాస్టితా 

జనకాదయి” ఇతి కర్మ పధానతయా కదాచి దపి పత్నీవిరహ మసహమాన ఇత్యర్థః, మిథిలాధిప 

క (కింత్వేతి.) హే రామ, త్వా త్వాం, పురుషవిగ్రహం ఆకారమాతేణ వురుషం, (స్త్రియ మేవ. 

సంతం, జామాతరం, | పాహ్య, కి మమన్యత? తత్త్వం న జ్ఞాతవా నిత్యర్థః. యది జానాతి, తృర్లి 

మాం తుభ్యం న ప్రయచ్చే దిత్యాక్షేపశేషః, యద్వా, “స వీవ వాసుదేవోఎ=యం సాక్షాత్ వురుష 

[ 104] 
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ఇకనృతం బత లోకోఒయ మజ్జానా ద్య ద్ధి వడ్యుతి, 

తేజో నాసి పరం రామే తపతీవ దివాకరే. ౪ 

జనపదస్య సమ్మ గక్షకః మే పితా, త్వా మామేకాం రక్షితు మశక్త్యా మాం పత్నీం త్యక్త్వా గతం. 

క్వాం, (ప్రాప్య జ్ఞాత్వా, గత్యర్థో జ్ఞానార్ధః. (స్త్రియం అంతః ('స్రుస్వభావం, వురుషవిగహం 

బహిఃవురుషవేషం, జామాతరం, అమన్యత కిం మన్యతే కిం? అవశ్య మిత్ధ్రం మన్యేతే త్యర్థః. 

(ప్రియం వురుషవ్శిగహ మితి) వురుషత్వేపి మోహినీరూపసభమకృత్త్యం వూర్వకృతం 
నచూచయతీతి. | త్రి 

(అనృత మితి.) బతేతి ఖేదే. అయం లోకః, తపతి దివాకర ఇవ రామే పరం తేజో స్తీతి, 

అబజ్జానాత్, య ద్వక్ష్యతి వదతి, త దనృతం. కుతః? నాస్తి అనుపలభ్యమానత్వా త్తాదృశం తేజో 

నాస్త్యేవేత్యర్థః. యద్వా, అయం లోకః, యద్వక్ష్యతి యద్వదతి, రామే పరం తేజో స్తీ త్యర్గసిదం. 

ఉచ్యతే, ఫ్ర పాయ మేత త్త త్సర్వం జగద్బ్రహ్మ వురస్సరి మితి విష్ణువురాణో _క్తేః. వై దేహో మే 

పితా త్వాం జామాతరం (ప్రాప్య, లోకే త్వద్య్యతిరి క్రం వురుషల్నిగహం వురుషాకృతిం సర్వ మసి, 

1స్ర్రాయ మమన్యత. కిం కి మర్థం అమన్యత? వీతాదృశ కాతరం త్వాం తథా మన్వానో (భాంత 

ఇత్యర్థః. యద్వా, (కింత్వితి) రామజ - అమాతరం - (ప్రాప్య - (హ్ర్రైయం - వురుష - విగహం 

ఇతి సదచ్చేదః. హే రామజ రమయితుం జాత అవతీర్ణెతి, హే వురుష (క్రీడార్థ మవతిర్లపరమవురుషే 

త్యర్థః. అమాతరం (స్త్రియం మాతృవ్యతిరిక్తాం సపత్నీమాతరం కై కేయీం, (పాష్య ఉద్దిశ్య, 

వైదేహో మే పితా, విగహం కలహం, అమన్యత కిం? నాఒమన్యతై వ. కైకేయ్యా సహ వీతాదృశ 

కలహ అయాస్యతీతి న జ్ఞాతవా నిత్యర్థః. తథాపి న మాం విహాయ త్వయా వనం గంతవ్య మితి 

భావః. యద్వా, రామజామాతర మిత్యేకం పదం. వురుషవిగహం వురుషాకా భక్తాకా విశేషేణ 

గృహ్లాతి స్వవశీకరోతీతి తథా. రామజామాతరం .__ “రమంతే యోగినోఒనంతి ఇతి శుతేః ఆనంద 

శూపజామాతరం, త్వాం పాహ్య, వై దేహో మే పితా, స్త్రియం స్వ స్త్రియం. స్త్రియమి త్యుపలక్షణం. 

వుతమితకళ|[ తాదిక మాముష్మికం చ, సత్య మమన్యత కిం? కింతు సర్వం తుచ్చ మితి జ్ఞాత్వా 

పరమానందవూర్లోఒభూత్,. వీతాదృశసర్యానందకర స్వం మాం కథం వ్యథయసీతి భావః. 

ఇతి తత్త్వదీపికా, . 

* అజ్ఞానా దాక్షేపం కృతవత్యస్మేతి భీత్యా లోక వీవం వదిష్యతీతి స్వాపరాధం పరిహరతి 

(అన్ఫత మితి)'య న్మా మనాదాయ గచ్చసీతి శ్లోకాదా వధ్యాహృత్య యోజనీయః అయం 
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(సీతాయాః స్వానుగమననిర్బంధః) 

కిం హి కృత్యా విషణ్ణ స్త్వం కుతో వాభయ మస్తి తే, 

య త్పరిత్వక్రుకామ స్త్వం మా మనన్యపరాయకాం,. ౫% 

ద్యుమత్సేనసుతం వీర సత్యవంత మనువతాం, 

సావిత్రీ మివ మాం విద్ధి త్వ మాత్మవశవ ర్తినీం. ఓ 

న త్యహం మనసా ప్యన్యం |దష్టొస్మి త్వదృతేఒనఘ, 

త్వయా రాఘవ గచ్చేయం యథాఒన్యా కులవబాంసనీ, & 

తత్, ఆజ్ఞానాత్. ఆతోఒనృతం బత, తపతి దివాకర ఇవ రామే పరం తేజో నాస్తి. వ్యతిరేక 

దృష్టాంతః. య ద్యస్తి, దివాకర ఇవ ఉపలభ్యతే ఇతి భావః. యద్వా, అజ్ఞానాత్ రామస్వరూపా 

ఒజ్ఞానాత్, లోకో=యం య ద్వదతి, తదనృతం కం వదతీత్యత్రాగా (తేజ ఇతి.) రామ ఇవ తపతి 

దివాకరే పరం తేజో నాస్తేతి య ద్వదకి, త దనృత మితి వూర్వేణాన్వయః. ౪ 

(కమితీ,) కిం హి కృత్యా క మకార్యం కృత్వా, విషజ్ఞః - “అహ్యకార్య శతం కృత్వా భర్తవ్యా 

మను రవీ దిత్యుక్తాఒవశ్యభరణీయవిషయే విషాద వాప్తిర్న యుక్తేతి భావః. తే కాలాగ్ని 

సదృశ! కోధస్య తవ, యత్ యస్మాత్ కారణాత్, మాం పరిత్యక్తు కామోసి తాదృశం కారణం. 

నాస్తీత్యర్థః . యద్వా, కిం హి కృత్వా కిం మనసి కృత్వా, కిం విచార్యేత్యర్థః. యత్ యస్మాత్ 

విషాదాత్ భయా చ్చ, మాం పరిత్యక్తుకామోఒసి. Hk. 

(న త్వీతి.) హే రాఘవ, అన్యా కులపాంసనీ యథా కులపాంసనీవ, అహం త్వదృతే అన్యం 

మనసాపి, న ద్రష్టాస్మి న దక్ష మ్యేవ. అత స్వ్వయాఒ౭గచ్చేయ 'మి9 యోజనా. క 

లోకః, తపతి దివాకర ఇవ రామే పరం తేజో నాస్తేతి ఆజ్ఞానా దవిచారా దనృతం యద్వక్ష్యతి 

తత్, బజేతి యోజనా. వీత దహం న సహ ఇతి భావః. ఇతి త త్త (దీపికా, 



వా 
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(సీతాయాః స్వానుగమననిర్చంధ:) 

స మా మనాదాయ వనం న త్వం ప్రస్థాతు మర్లసి, 
తఫో వా యేది వా౭.రణ్యం సరో వా మే సహ త్వయా. ంం 

న చ మే భవితా తత కశ్చిక్ పథి పరిశమ;, 

పృష్టత స్తవ గచ్చంత్యా విహారశయనేష్వివ, ౧౧ 

కుశకాశశరేషీకా యే చ కంటకినో దుమాః, 

తూలాజినసమస్పర్శా మారై మమ సహ త్వయా. ౧౨ 

మహావాత సముద్దూతం య న్మా మపకరిష్యతి, 

రజో రమణ త న్మన్యే పరార్థ్య మివ చందనం. ౧౩ 

శాద్వలేషు యథా శిశ్యే వనాంతే వనగోచర, 

కుథాస్తరణతల్పేషు కిం న్యాక్ సుఖతరం తతః, ౧౪ 

(స ఇతి.) వశ్యో విధేయశ్చ త్వం, తపో వా తపశ్చరణం వా, అరణ్య ౦ అరణ్యవాసో వా, 

స్వర్గో వా స్వర్గగమనం వా, త్వయా సహ భవత్వితి శేషః, ౧౦ 

(నచేతి) పథి తవ పృష్టతో గచ్చంత్యా మే, నిహారశయనేష్యివ = విహారః పరి(కమః, 

-ఉఊద్యానసంచార ఇతి యావత్, “విహారస్తు పరి కమి ఇత్యమరః, ౧౧ 

(కుశేతి) త్వయా సహ గచ్చంత్యా మమ, తూలాజినసమస్పర్శ్మాః: - తూలం తూలపిండః, 

అజినం కందళ్యాద్యజినం - “కదళీ కందళీ చీనచమూకుపియకా అపి, సమూరు శ్చేతి హరిణా 

ఆమి అజినయోనయి ఇత్యభిదానాత్. భవంతీతి శేషః, 0౨ 

మహావాతేతి.) పరార్లంం | శేషం, చందనం వాసితం చందనచూర మిత(ర్లః, ౧౩ ( ద | ఆ టు వూ. థి 

(శాద్యలేష్యితి.) శాద్వలేషు బాలతృణవత్ప్రదేశేషు, శిశ్యే త్వయా సహేతి శేషః. కుథాః 

-చితకంబలాః, ఆ స్తరణాని కానుంభోత్తరచ్చదాః, తై ర్యుక్తేషు తల్చేషు, 0Y-7౨ 
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పతం మూలం ఫలం య త్త్వ మల్పం వా యది వా బహు, 

దాస్యసి స్వయ మాహృత్య తన్మేఒమృతర సోపమం. ౧౫ 

న మాతు ర్న పితు స్తత) స్మరిష్యామి న వేశ్మనః, 

ఆర్రవా న్యుపభుంజానా పుష్పాణి చ ఫలాని చ, ౧౬. 

న చ తత గతః కించి ద్ద్రష్టు మర్హసి విప్రియం, 

మత్క్భతే న చ తే శోకో న భవిష్యామి దుర్భరా. ౧౬. 

యాస్త్వ్రయా సహ స స్న్యర్లో నిరయో య స్త్వయా వినా, 

ఇతి జానజ పరాం ప్రీతిం గచ్చ గామ మయా సహ. ౧౮- 

అథ మా మేవ మవ్య(గాం వనం నైవ నయిష్యుసి, 

విష మద్ర్యైవ పాస్యామి మా విశం ద్విషతాం వశం. ౧౯ 

(నేతి) మాతు రిత్యాదౌ అధీగర్ధతి షష్టీ, ఆర్హవాని తత్తదృతుసముత్పన్నాని. ౧౬. 

(నచేతి.) తత వనే, గత స్వం, మక్కృతే మన్నిమిత్తం, కించి ద్వి[పియం దుఃఖం, 

దష్టుం నార్హసి, తే శోక శ్చ న భవేత్. అతో దుర్భరా దుఃఖేన భర్తవ్యా,న భ విషోరమి ce 

కిం బహునోక్తేన? నిశ్చిత మేకం సంక్షేపత శ్శృణ్విత్యాహ (య ఇతి.) త్వయా సహ యో 

వాసః స స్యర్గః మే స్వర్గసమః, త్వయా వినా యో వాసః, స నిరయః నరకోపమః, త్వత్సంశ్లేష 

విశ్లేషా దనే న మే సుఖదుఃఖే స్త ఇతి భావః. ఇతి వీవం, పరాం విశ్లేషాసహాం, (పీతిం జాన" 

వూర్య మపి బహుశోఒను భవజ మయా సహ గచ్చ. రా 

(అధేతి.) (ప్రశ్నే. వవం ఉక్త! పకారేణ, అవ్య(గాం వనగమనవిషయభీతిరహితాం, ఆద్వైవ 

త్వత్సన్నిధావేవ, ద్విషతాం భరతాదీనాం, వశం, మావిశంన (పావ్నుయాం, విరహో వా 
ద్యిషంతః. 

౧౯ 
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(సీతాయాః స్వానుగమననిర్చంధః) 

పశ్చా దపి హి దుఃఖేన మమ నైవా౭ఒస్తి జీవితం, 

ఉటబ్జితాయా స్త్వయా నాథ తదైవ మరణం వరం. వం 

ఇమం హి సహితుం శోకం ముహూర్త మపి నోత్సహే, 

కిం పున ర్థశవరాణి త్రీణి చెకం చ దుఃఖితా. ౨౦ 

ఇతి సొ శోకసంతప్తా విలప్య కరుణం బహు, 

చుకోశ పతి మాయస్తా భృశ మాలింగ్య సస్వరం. వాని 

సా విదా బహుభి ర్వాక్యై ర్దెగ్గె రివ గజాంగనా, 

చిరసన్ని యతం బాప్పుం ముమోచాఒగ్ని మివాఒరణి:. ౨౩ 

తస్యా స్ఫటిక సంకాశం వారి సంతాపసంభవం, 

నేతాభ్యాం పరిసునావ పంకజాఖ్యా మివోదకం. వళ 

(పశ్చాదితి.) పశ్చా దపి త్వద్దమనానంతర మపి, ఉటజ్లెతాయాః త్యకాయాః, తదైవ 

త్వత్పన్నిధానకాల వీవ. 0 

విషయకృతదుర్మరణా ద్దుఃఖేన మరణం జ్యాయ ఇత్యాశంక్యాహ (ఇమ మితి.) ఆదా 

దశవర్థాణి, మధ్య |తీణి వర్షాణి, అంతే వీకవర్హం చ, తుల్యతయా భాతి విరహిణ్యా ఇత్యావేదయితు౨ 

-విభజ్యో క్రిః, వైవా 

(ఇతీత్యాది.) ఆయనా ఆయాసం ప్రాప్తా, (పశిథిలగా(తీత్యర్థః. నస్వరం సతారధ్వ 

నీత్యర్థః. ౨౨ 

(సేతి.) విద్ధా తాడితా, వాక్ష్యైః వూర్వం రామోకైః, దిగ్గెః విషలిపై*ః, బాణైః, చిర సన్నియతం 

వార్తాపసంగేవ చిరా త్సన్ని రుద్ధం, అరణి రిత్య తాపి విద్దే త్యనుషంజనీయం ౨౩ 

(తస్యా ఇతి.) సృటికసంకాశమిత్యనేన వికజ్జలతావగమా చ్చిరవిగలితధారత్వ మవగమ్యతే, 

ఉదకం మకరందరూపం, తద్ద్యుష్షం నిర్మలం చ. ౨౪ 
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తచ్చైవా౭_మల' చం|దాభోం ముఖ మాయతలోచనం, 

పర్యశుష్యత బాప్పేణ జలోద్ధ్బృత మి వాంబుజం. ౨౫ 

తాం పరిష్వజ్య బాహుభ్యాం ఏసంజ్ఞా మివ దుఃఖితాం, 

ఉవాచ వచనం రామః పధివిశ్వాసయం స్తదా, ౨౬ 

న దేవి తవ దుఃఖేన స్వర్గమ ప్యభిరోచయే, 

న హి మే౭=_స్టి భయం కించిక్ స్వయంభోరివ సర్వతః, ౨౭ 

తవ సర్వ మభి|పాయ మవిజ్ఞాయ శుఖాన నే, 

వాసం న రోచయే2.ర జ్యే శ క్రిమా నపి రక్షువే. ౨౮- 

య త్సృష్టైసి మయా సార్ధం వనవాసాయ మైథిలి, 

న విహాతుం మయా శక్యా కీర్తి రాత్మవతా యథా. ౨౯ 

/“తదితి.) అమలసంకాశ మితి పాఠే_అమలతయా (పకాశమానం, బాప్పేణ సంతాపసంభ 

వేన్గోప్టేన. అంబుజపక్షే ఊష్మ జేత్యర్థః - “బాష్ప ఊపే? త్యమంః. ౨౫%. 

(తామితి.) విసంజ్ఞామివే త్యనేన మూర్భాభావ స్పూచ్యతే, పరివిశ్వాసయజా సమ్య 

గ్యశ్యాసయః. విన్న... 

(నేకి.) తవ దుఃఖేన హేతునా, (పాష్యం స్వర్ణ మపిన రోచయే. త్వయి దుఃఖితాయాం 

స్వర్గ మపి నేచ్చా మీత్యర్థః. స్వయంభోః నారాయణస్య, నతు చతుర్ము ఖస్య, తస్య మధుకైట 

భాదిభ్యో భయసంభవాత్. ఆర్లో డ్యుపత్యయః. సర్వతః సర్వజంకుభ్యః. ౨౬. 

(తవెతి.) తవ విరహదు।ఖాసహిష్ణు రపి, నిర్భయోపి శ_క్రిమా నపి, తవాంతరాఖి పాయా- 
౭౬-నభిజ్ఞానా దేతావత్సర్యంతం త్వాం వనం నేతుం నేచ్చామీతి భావః. ౨౮ 

(యదితి-) సృష్ట, దేవేనేతి శేషః. ఆత్మవతా శీలవతా, అతి కృచ్భావస్థాయాను ప్యక్షుభిత 

మనస్కేన జా, యచ్చబ్దయోగా త్త దితి వూరణీయం, ౨౯ 
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(సీతాయాః అనుగమనాంగీకారః) 1 

ధర్మస్తు గజనాసోరు సద్భి రాచరితః పురా, 

తం చా౭_హ మనువర్తి౭ద్య యథా సూర్యం సువర్చలా, 3౮ 

నఖ ల్యహం న గచ్చేయం వనం జనకనందిస, 

వచనం త న్నయతి మాం పితు స్పత్యోపబృృంహితం. 3౧ 

విష ధర్మస్తు సుశోణి పితు ర్మాతుశ్చ వశ్యతా, 

అతశ్చ తం వ్యతిక్రమ్య నా౭_హం జీవితు ముత్సహే. 3౨ 

అస్వాధీనం కథం దైవం |ప్రకారై రభిరాధ్యతే, 

న్వాదీనం సమతిక్రమ్య మాతరం పితరం గురుం. త్రం 

ఇదం పత్నార సహ వనగమనం రాగ్యపాప్తం న భవతి, అపితు శిష్టాదార సిద్ధ మిత్యాహ 

(ధర్మ ఇతి.) ధర్మః వాన(పన్థధర్య ః, సద్భిః సపత్నీకైః రాజర్షి భిః, “యథా సూర్యం సువర్చలేతి 

భిన్నలింగయో రప్యాపమ్య మార్ష ౦. యథా సూర్యం సువర్చలా దేవీ తద్వ న్మా మను 

వర్త స్వేతి వాఒర్ధః. తిం 

(న ఖల్వితి) సత్యోపబృంహితం పితృవచనం మాం నయతి ఖలు, త తస్మాత్ కారణాత్, 

ఆహం న గచ్చెయ మిటి న. అద్యైవ గచ్చేయ మేవెత్యర్థః, 0 

(వష ఇతి.) పికు ర్మాతుశ్చ వశ్యతే త్యేష వవ ధర్మః. వశ్యకతా విధేయతా, అహం. 

పితృవచనపర పాలనోద్యుక్షోఒ హం, తం వ్యతి కమ్య మాతాపితృవిధయత్వరూ పధర్మం వ్యతి కమ్య, 

అహం జీవితుం నోత్సహ ఇల సంబంధః. శ్రి౨ 

మా భూత్ పితృవచనకరణం, దైవ మారాధ్యాఒస్వాది రత్త్రైవ స్థాతవ్య మిత్యతాహ 

(అస్వాధీన మిత.) అస్వాధీనఎ ఆరాధకానదీనం, స్యతం త మితి యావత్, యద్వా అస్వాధీనల 

(పత్యక్షతయా అనాజ్ఞాపయత్, స్వాధీనం (పత్యక్షతయా నియోజయంతం, గురుం గురుం చేత్యర్థ:ః. 

4పకారైః ఆరాధన (పకారై 8. తిరి 
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జ 

శఖ్ట్ఞ* య త్రయం త త్రయో లోకాః పవిత్రం తత్సమం భువి, 
నాన్య ద సి శుభాపాంగే తేనేద మభిరాధ్యతే. 3౪ 

న సత్యం దానమానౌ వా న యజ్ఞా శ్చా ప్రదడికా:, 

తథా బలకరా సీతే యథా సేవా పితు ర్లితా. 3% 

(యదితి.) యత్ గుర్యాది తయం, తత్ (తయో లోకాః, లోక[తయమసి తదారాధనసాధ్య 

మిత్యర్థః. భువి తత్సనుం పవ్షిత మన్య న్నాస్తి - “గగనం గగనాకారి మితివత్ స్వస్య 

స్వేనౌపమ్యసంభవా త్రద్వ్యావృత్యర్థ మన్యపదం. తేన కారణేన, ఇదం గుర్వాదితయం, 

అభి రా ధ్యతే. తి౪ 

పితృవాక్యస్య సత్యాదివై లక్షణ్యమాహ (న సత్య మితి.) హితా హితకరీ, పితు సేవా, 

యథా బలకరీ, తథా సత్యాదయః, న బలకరాః న పరలోకబలకరాః, న హార తికాభ్యుదయసాధకా 

ఇత్యర్థః. 3౫ 

* రామానుజీయం. (య తేత్కి) యతయత పూర్వోకా మాతాపితృగురవో వర్తంతే తతత త 

తయో లోకాః, తత్సమం తత్తయసమం, యత్ పవిత్రం, భు వ్యన్య న్నా ఫి. తేన కారణేన, ఇదం 

మాతాపితృగురురూపం [తయం, అభిరాధ్యత ఇతి యోజనా. 

ఇళ్ల (య(త [తయ మితి.) యత్ర పితృమాతృగురురూపం త్రయం, తత్ర త్రయో లోకా వర్తంతే 

మాతాపితృగురుశుశతూషయా లోక తయాంతర్వ ర్హ్యశేషదేవతాద్యారా దనఫల ప్రా ఫి ర్భవతీత్యర్థః. 

అతః తత్సమం, పవ్నితం మధ్యం, నాస్తి. తేన కారణేన, ఇదం మాతాపితృగురురూప తయ 

మభిరాధ్యత ఇతి యోజనా. యద్వా పవిత్రం - సవి ర్మహాభయలక్షణ స్పంసారః, తస్మా 

శ్రాయత ఇతి పవ్మితం, సంసారనివర్తకమితి యావత్. “పవి ర్వజే మహాభయి ఇళ్యభిధానాత్. 

పాఠాంతర ను-య త్రయ మితి. యత్ యత్ర, పిత్సృమాతృగురురూపం (త్రయం, తత్ తత, (తయో 
లోకా వర్తంతే. ఇతి తత్త (దీపికా. 

} యుత త్రయం (తయో లోకా ఇతి రామానుజీయ తత్త్యదీపికయోః పాఠః. 
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a 

(సీతాయాః అనుగమనాంగీకారః) 

స్వర్గో ధనం వా ధాన్యం వా విద్యాః పుత్రా సుఖాని చ, 

గురువృ త్త్యనురోధేన న కించి దపి దుర్లభం. ౩౬. 

దేవగంధర9గోలోకాజా (బహ్మలోకాం స్తథా నరాః, 

(పొప్ను వంతి మహాత్మానో మాతాపితృపరాయణాః:, 32 

స మా పితా యథా శాస్త్రి సత్యధర్మ పథే స్థితం, 
తథా వర్తితు మిచ్చామి స హి ధర్మ సృనాతన,, 3౮ 

మమ సన్నా మతి స్పీతే త్వాం నేతుం దండకావనం, 

వసిష్యామీతి సా త్యం మా మనయాతుం సునిశ్చితా. ఏ౯ 

ఈసా హై సృష్టాఒనవద్యాంగి వనాయ మదిరేక్ష బే, 

అనుగచ్చస్య మాం థీరు సహధర్మచరీ భవ: ళం 

(స్వర్గ ఇతి.) న్వర్గాదీని గురువృ త్త్యనురోధేన, సిధ్యంతీతి శేషః. గురూణాం మా(తాదీనాం, 

వృత్తిః శుశ్రూషణం, తదనురోధేన తదనువ ర్తనేన, *అనురోధోఒనున ర్రని మిత్యమరః. వ్యతిరేకేణా 

ప్యాహ (న కించి దితి.) ౩౬ 

(దేవగందర్వేతి.) క్రమేణ _బహ్మలోకం (_పావ్నవంతీతి భావః. నరా ఇతి సర్వవర్ల 

సాధారణ్యోక్తిః మహాత్మానః దృఢమనస్కాః, (మాతేతి,) తచ్చుశూషణై కరతా ఇత్యర్థః. 98 

(స ఇతి.) మా మాం, సః స్వతం[తః, వర్తితుం అనుష్టాతుం, సః వర్తనం, ధర్మా పేక్షయా 

వుం స్త్వం. అలా 

(మమేతి ) సన్నా త్వద్భావాఒపరిజ్ఞానాత్ క్రీణా, సా త్వం, మయా సహ వసిష్యామీతి మా, 

మనుయాతుం నునిశ్చితా, తేన ఇదానీం జ్ఞాతాసితి భావః త్రిక 

(సేతి.) సృష్టా, దై వేనేతి శేషః. ౪౦ 

*సా హి దిష్టా. సాతిదిమాఇతి పాఠద్వయం. దిద్దా అతిదిష్టా అనుజ్ఞాతా ఇత్యర్థః. 

ఇతి తత్హ్యదీపికా. 
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సర్వథా సద్భుశం సీకే మదము స్వస్య'కులస్య చ, 

వ్యవసాయ మతిక్రాంతా కాంతే త్వ మతిశోభనం. ౪౧ 

అరభస్వ శుభశోణి వనవాసక్షమాః [క్రియా:, 

నేదానీం త్వదృతే సీకే స్వరధోపి మమ రోచతే. ౪౨ 

(బాహ్మబేభ్య శ్చ రత్నాని భికుకేభ్య శ్చ భోజనం, 

దేహి చా౭ఒ౬శంసమానేభ్య స్పంత్వరస్వ చ మా చిరం. ౪౮9 

భూషశాని మహారాణి వరవస్తాజి యాని చ, 
రమణీయాశ్చ యే కేచిక్ క్రీడార్థా శ్చాప్యుపస్కరా:- ౪౪ 

శయనసీయాని యానాని మమ చాన్యాని యాని చ, 

దేహి స్వభత్యవర్గస్య బాహ్మణానా మనంతర౦. ౮౫ 

అనుకూలం తుసా భర్తు రాత గమన మాత్మనః, 
= 

తపం [పముదితా దేవీ దాతు మేవోపచక మే. ౪౬ 

(సర్వథేతి.) వ్యవసాయం భర్తనుసరణొధ్యవసాయం, అతిడక్రాంతా పకర్షేణ (ప్రాప్తా 

“పకర్ష్తే లంఘనే ప్యతీ' త్యమరః. ళం 

(జరభ స్వేత.) వనవాసక్షమాః వనవాసహితాః = “క్షమం శక్తే హితే 8 ష్విత్యమరః. 

(క్రియాః దానాది (క్రియాః. | ౪౨ 

(బాహ్మణేభ్య ఇతి.) ఆశంసమానేభ్యః అరయమానేభ్యః. లత 

(భూషణానీతి.) (కీడార్ధాశ్చా వ్యుపస్కరాః జాతరూపమయకృ త్రిమవు(తికాలీలాపాక భాజనాది 

విచితోపకరణాని, బాహ్మణానా మనంతరం, స్వభృత్యవర్గస్య దేహీతి సంబంధః. 9౫ 

(అనుకూల మితి.) అనుకూలం సమ్మతం. కా 
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(లక్ష్మణేన స్వానుగమీన పొర్థనం) 

తతః ప్రహృష్టా ప్రతిపూర్ణమానసా యశస్వినీ భర్తు ర వేక్యు భాషితం, 
ధనాని రత్నాని చ దాతు మంగనా [ప్రచక్రమే ధర్మభృతాం మనస్వినీ. ౪౭ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండ, (తింశ స్సర్గః. 

అథ వీకత్రింశ స్పర్షః 

ఏవం [శుత్వా తు సంవాదం లక్షుణః పూర్వ మాగత;, 

భాప్పపర్యాకుల ముఖ శోకం *సోథ్టు మశక్ను వజ. ౧ 

స |ఖాతు శృరణొ గాఢం నిపీడ్వ రఘునందన, 

సీతా మువాచా౭.తియశా రాఘవం చ మహావతం. ౨ 

(తత ఇతి.) | పతి వూర్ణ మానసా నిశ్చింతే త్యర్థకః, అవేక్ష్య ఆలోచ్య, ధర్మభృతాం ధర్మ 

భృద్భ్యః, మనస్వినీ నిశ్చితమనస్కా. ౮8 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాభ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్వాఖ్యావే, 

(త్రింశ స్సర్గః. 

అథ వీక(తింశ స్సర్గః 

వీవం రామేణ సేతాగనునే అంగీకృతే లక్ష్మ ణస్యాఒనుగమన పార్థన ముపక్షిపతి (వీవ 

మిత్యాదినా.) కోకద్య్వయమేకం వాక్యం. వవం సంవాదం వూర్వోక్తం సీతారామయో స్పంవాదం, 

వూర్వ మాగతః కౌసల్యాగృహా దదామేణ సహ వూర్వమేవాగతః, శోకం అర్హశ రీరభూ తాయా 

స్పేతాయా అసి వనానుగమనం కృచ్చాా దప్యంగికృతం, మమ కథం తత్సంభ విష్యతీతి విచారణం 

శోకం, స్వానువృ త్తిరూప, పయోజనాయ సీతావురుషకారేణ రామే శరణాగతిం విధ త్తే, (స (భాతు 

రితి.) సః రామానువృ త్తిరూష పయోజనాయ ఉపాయాంతరశూన్య:, ((భాకురి, త్య వర్ణనీయ 

సంబంధకథనా చృరణ్యత్వ ము క్రం. (చరణా నిపీడ్యేతి) శరణాగత్యు క్రిః. (గాఢ) మిత్యళ్ల థత్వోక్యా 

* వోఢు మశక్నువకా. పా. 



838 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

యది గంతుం కృతా బుద్ధి ర్యనం మృగగజాయతం, 

ఆహం త్వా౭.నుగమిమ్యోమి వన మగే9'ధనుర్ధర :. య్ 

మయా సమేతోఒరణ్యాని బహూని విచరివ్యసి, 
పతీభి ర్మృగయాథైశ్చ సంఘుప్టొని సమంతత:. ళా 

న దేవలోకాక్రమణం నామరత్వ మహం వృతే, 
ఐశ్వర్యం వాపి లోకానాం కామయే న త్వయా వినా. ౫. 

మహావిశ్వాస ఉక్తః (రఘునందనః) లక్ష్మణః, (అతియశాః) అనుకూల్యసంకల్చ| పాతికూల్య, 

వర్ణనవాజా, ఆదౌ సితాం వురుషకారత్వేన పరిగృహోోవాచ, పశ్చాత్ తత్పు రుషకారేణ, (మహావతం) 

“న త్యజేయం కథంచని “వీత ద్వతం మమ” ఇత్యు క్షగురుతరవ్రతయు క్రం, (రాఘవం) రఘురాక్షస. 

సంవాదాది[పసిద్దకులధర్మశర ణాగతరక్ష ణం చు (ఉవాచ, శరణాగతేః సర్వఫలపదత్వేన 

స్వాభిమత ఫలం విజ్ఞాపయామాస, నిపీడ్యేత్యంతేన ద్వయన్య వూర్వఖండోక్తశరణాగతి రనూదితా,. 

రాఘవ మువాచేత్యనేన ఉత్రరఖండో క్రసల, పార్ధనోక్తా, సీతా మువాచేత్యుభయ్మత  వురుష. 

కారపర్శిగహోకక్రిః. ౨ 

కైంకర్య పార్థన మేవాహ (యడీతి,) యదీత్యనేన రామస్య వనగమనం స్వాఒనభిమత 

మిత్యు కం. కైెంకర్యసాధన మాహ (ధనుర్ధర ఇతి,) ధనుర్ధరత్వే హేతు మాహ (మృగేతి.) 

అహం త్వా, అను పశ్చాత్, అ(గేచ వనం గమిమ్మామి, తవా(గే పశ్చా ద్యాయ(త దుష్టమృగశంకా- 

తత సావధానో గమిష్యూమిత్యర్థః, అతవవ మయా సమేత ఇతి వక్ష్యతి. మయా ధనుర్ధరేణ 

మయా, త్వదీయం ధను ర్వ హతేతి వాఒర్థః. బహూని త్యనేన సర్వదేశసర్వకాల సర్వావస్థోచిత- 

సర్వవిధకైంకర్య (పార్థనం కృతం. ళా 

అవన్యోపాయత్వవ దనన్య|పయోజనత్వి మాహ నేతి.) దేవలోకాక్రమణం “దేవానాం వూ- 

రయోగ్యే” త్యుక్త పరమపద్న్శపాప్రిం, తయా వినా న వృణే త్వతై _ంకర్భ్గవినాకృతం మోక్ష మపి. 

న వాంఛామి త్యర్థః. అమరత్వం “జరామరణమోకాయే'త్యు క్రం కై వల్యాఖ్యం మోక్ష మపి, న వృణే. 

లోకానా మైశ్వర్యం _తిలోకాధిపతిత్వం, (బహ్మత్వ మితి యావత్. మోక్షము ప్యకామయమానో=_ హం 

కథం క్షైవల్యాదికం కామయేయేతి భావః. యద్వా, అవరోహకమేణ తై 9లోకై రశ్వర్యాదిక మమి 
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(లక్ష్మణేన స్వానుగమనపార్థనం) 

ఏవం బువాజ స్పొమిత్రి ర్యనవాసాయ నిశ్చిత:, 

రామేణ బహుభి స్పాంత్రై ర్నిషిద్ధ: పున రబవీక్. మ 

అనుజ్ఞాతశ్చ భవతా పూర్వ మేవ యద స్మరహం, 

కిమిదాసీం పున రిదం క్రియతే మే నివారణం. 2 

యదర్ధం పతిషధో మే క్రియతే గంతు మిచ్చత:, 

ఎత దిచ్చామి విజ్ఞాతుం సంశయో హి మమా౭_నఘ. లా 

తతో౭_బఏ న్మహాతేజా రామో లక్ష్ముణ మ(గతః, 

స్థితం వొగ్రామినం వీరం యాచమానం కృతాంజలిం. జ 

_నకామయ ఇతి. అతో న పతత్ప్రకర్షదోష:ః. దేవలోకగమనం దేవత్వం ఇందత్యం వా, న కామయ 

“ఇతి వాక్యార్థ స్తుచ్చః. ౨% - ౬ 

(అనుజ్హాత ఇతి.) అనుజ్ఞాతశ్చ అనుజ్ఞాత వవ “ఉపక ప్రం చ యత్ కించి దభిషేకార మద్య 
ద మ ర్త ఎ థె 

మే, సర్వం విసరయ క్షిపం కురు కార్యం నిరత్యయి మితి వచనాత్, ఆన్యత చ - “తస్మా 

దపరితాప స్స౯ త్యమ ప్యనువిధాయ నూహ్, పతి సంహారయ క్షప మాభిషేచనికీః [కియా ఇత, 

అపర చ - “భాతృవుతసమౌ చాపి |దష్టవ్యా చ విశేషతః, త్వయా భరతశ[తుఘహ్నౌ (పాజైః 

(పియతరౌ మమేి తి భరతశ్శతుఘ్న యో రేవానుసరణీయత్య్వో క్షే రనుజ్జా సిద్దా, ఆ 

(యదర్ధ మితి.) అనుజ్ఞాతత్వేసి (పతిషేధాత్ క మద్య మయా=ఒపరాద్ధ? మితి సంశయః. ౮ 

(తత ఇతి.) స్థితం అగత స్ట్రీతం, (పాగ్గామినం [పాగేవ గంతు ముద్యుక్తం. వీరం 

(పాగ్గమనోచితవఏర్యవంతం, యాచమానం గమనాజ్ఞాం యాచమానం, కృతాంజలిం యాబ్లా 

వ్యంజకాంజలియు క్రం లా 
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స్నిగ్గో ధర్మరతో వీర స్పతతం సత్పథే స్థితః, 

ప్రియః ప్రాణసమో వశ్యో ఖాతా చాసి సఖా చ మే. ౧౮- 

మయా౭ద్య సహ సౌమి శే త్వయి గచ్చతి తద్వనం, 

కో భరిష్యుతి కౌనల్యాం సుమితాం వా యశస్వినీం. ౧౧ 

అభివర్షతి కామై ర్యః పర్జన్య: పృథివీ మివ, 

స కామపొశపర్యస్తో మహాతేజా మహీపతిః. ౧౨- 

నా హి రాజ్య మిదం |పావ్య నృపస్యాఒశ్వపతే స్పుతా, 

దుఃఖితానాం సపత్నీ నాం న కరిష్యతి శోభనం. ౧. 
జు 

న స్మరిష్యతి కౌసల్యాం సుమితాం చ సుదుఃఖితాం, 

భరతో రాజ్య మానాద్య కైకేయ్యాం పర్యవస్థిత:. ౧౪ 

తా మార్యాం స్వయ మేవేహ రాజానుగహణేన వా, 

సౌమిత్రే భర కౌసల్య ముక్త మర్గ మిమం చర. ౧౫% 

(స్నిగ్ధ) ఇత్యాది విశేషణాని స్వకార్యకరణార్గ్శ తానుగుథాని. ౧౦ 

(పతిషెధనిమిత్ర మాహ (మయేతి ) కాసల్యాది భరణార్థ మేవ త్వం వారితో=_సి, వూర్వానుజ్ఞా 
తు తాత్కాలికపరిహావాయేతి భావః, ౧౧ 

రాజైవ భరిష్యతీ త్యతాహ (అభివర్ష తీతి.) కామపాశపర్యస్తః పరాభిలాషరూప పాశేన 
సంయత ఇత్యర్థః, అ ౨. 

తర్హి భరతో భరిష్యతీ త్యపేక్షయాం సోపి కైకేయీసరవశో న భరిష్యతీ త్యాశయేనాహ 
(సా హీత్యాది ) ౧౩-౧౪ 

మయా వా కథం భర్తుం శక్య? మిత్యత అహ (తా మితి.) రాజానుగ్రహణేన రాజానుమతా్వా. 
తదభావే స్వయమేవ వా, భరేత్యర్థః .ఆస్యో త్రరం మా వదేత్యాహ (ఉక్రమర్థ మిమం చరేతి.) ౧౫ 
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(లక్ష్మణేన స్వానుగమన (పార్థనం 

వివంమమచతేభళక్తి ర్భవిష్యతి సుదర్శితా, 

ధర్మ గురుపూజాయాం ధర్మ శ్చా౭_హ్యతులో మహాకా. . ౧౬ 

వివం కురుష్య సొమి(తే మత్క్భతే రఘునందన, 

అస్మాభి ర్వి పహిణాయా మాతు ర్నో న భవే తృుఖం. ౧౬ 

ఏవ ముక్తస్తు రామేణ లక్ముణ శృళ్లుయా గిరా, 

(ప్రత్యువాచ తదా రామం వాక్యజ్ఞో వాక్యకోవిదం. ౧౮ 

తవైవ తేజనా వీర భరత: పూజయిష్యతి, 

కౌసల్యాం చ సుమిత్రాం చ ప్రయతో నా౭[త సంశయః. ౧౯ 

(యది తుష్టో న రకేత భరతో రాజ్య ముత్తమం, 
(పాహ్య దుర్మనసా వీర గర్వేణ చ విశేషతః. 

త మహం దుర్మతిం క్రూరం వధిష్యామి న సంశయః, 
తత్పత్యా నపి యాక్ సర్యాకా త్రైలోక్య మపి కిన్ను నా.) 

కాసల్యా భిభృయా దార్యా సహస్ర మపి మద్విధాకా, 

యస్యా సృహ(సం [గామాణాం సంపా ప్ర ముపజీవినాం. లిం 

త్వతై ఇ,ంకర్యషరస మే కి మనేనే త్యత ఆహ (వీవ మితి.) చీవం చ సతీ త్యర్థః. మను 

మయో త్యర్థః+ గురువూజా మాతృశుశూషణం. ౧౬ 

(వవ మితి.) అస్మాభిః ఆవాభ్యాం సీతయా చేత్యర్థః. నః నౌ, అస్మదోః ద్వయో శ్చేతి 

ద్వివచనస్య బహువచనం, ౧8 

(వవ మితి.) (వాక్యజ్లో వాక్యకోవిద మితి.) “ఉత్తరో త్రరయుక్తా చ వక్తా వాచస్పతి ర్యథే 

త్యుక్త వక్తృత్వవిశిష్టం రామమపి (పతివచనరచనాచాతుర్యేణ తోషయితుం సమర్ధ ఇత్యర్థః. ౧౮ 

పూర్వం రామోక్తానుపపత్తిం పరివూరయతి (తవై వేత్యాదినా.) ౧౯-౨9-౨౦ 
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తథా౭.౨.త్మభరణే చైవ మమ మాతు స్తథైవ చ, 
పర్యాప్తా మద్విధానాం చ భరణాయ యశస్వినీ. విం 

*కురుష్య మా మనువరం వైధర్మ్యం నేహ విద్యత్తే 

కృతార్ధాఒహం భవిష్యామి తవ చార్థ: (పకల్పతే. ౨౨ 

వీవం రామోక్తం పరి హృత్య ప్రస్తుతం స్వాభిమత కై ౦కర్యం ప్రపంచయతి. (కురుప్వేత్వాది.) 

మాం శేషభూతం, అనుచరం శేషత్వానుగుణ_కైంకర్యయు క్తం, కురుష్వ. తత్ కరణ మపి తవైవ 

(పయోజనమి త్యాత్మనేపదా ల్లభ్యతే. (వైదర్శ్మ్యం నేహ విద్యతే.) ఇహాఒనుచరత్వకరణే, 

వెధర్మకం సేవ్య సేవకదర్మరాహిత్యం, నాస్తి. తవ సేవ్యధర్మః పర్యాప్తః, స్వామిత్వాత్. మమ 

సేవకధర్మ శ్చ వూర్ణః, స్వాభావిక శేషత్వాత్. యద్వా, వై ధర్మ్యం వై పరీత్యసాధకం, న విద్యతే, 

త్వదు క్రహేతో రన్యథా సిద్దె రు క్తత్వా దిత్యాశయః. అనుచరణస్య కిం (పయోజన? మి త్య మేక్షాయా 

మాహ (తివేతి.) తవార్థః స్వాయాసం వినా ఫలమూలాద్యాహర ణం, (పకల్చతే సిద్ద్యతి, అహంచ 

కృతార్థః లబ్ద త్వతై్కై౦ంకర్యఫలో భవిష్యామి. యద్వా, మాం స్యాభావికశేషచూతం మాం, 

అనుచరం స్వరూపానురూప శేషవృత్రియు క్తం, కురుష్వ. ఇహ అస్మికా జనే మయి, వై ధర్మం 

శేషత్వవిపసర్యానః, నాస్తి, అనేన శేషత్వస్య స్వాభావికత్వం, తద్జ్ఞానవతః ఫలం కైంకర్యం చే 

త్యుక్తం, కైంకర్యాఒకరణే తవ కా హాని? రిత్య త్రాహ (కృతార్థో=హం భవిష్యామీతి. ) అకించిత్తుర్వత 
శృషత్వానుపపత్తే రితి భావః. తచ్చ పాహ్యం కైంకర్యం నిష్కృష్య దర్శయతి. (తవ చేతి.) 

చోఒవధారణే, తవై వార్థః, నతు మమ, పరార్థకై ౦కర్య స్యైవ వురుషార్థత్వా దితి భావః. శేషత్వా ధ్యవ 
సాయ ఉపాయః, అస్వార్ధ శేషి కైంకర్య మేవ ఫల మిత్యుపాయోపేయనిష్కర్లోఒనేన కృత ఇతి 
రహస్యం. వైధర్మ్యం నేహ విద్యత ఇత్యుక్తిః జ్యేష్టభాాతుః పితృసమత్వాత్. ఆవయో శ్మేంయ 
శ్చాస్తీత్యాహ (కృతార్ల ఇతీ) తి కేచి ద్వాచక్షతే, ఎ 

rr 

* రామానుజీయం. (కురుప్వేతి.) వైధర్మ్యం నేహ విద్యత ఇత్యుక్తః జ్యేష భాంతుః 
పెశ్ళసమత్వాత్. ఆవయోః శ్రేయ శ్చాస్తేత్యాహ (కృతార్థ ఇతి.) 
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(లక్ష్మణేన స్వానుగమన పార్థనం) 

ధను రాదాయ సశరం ఖని త్రపటకాధర:, 

అగత స్తే గమిష్యామి పంథాన మనుదర్శ్భయః౯. చి 

ఆహరిష్యూమి తే నిత్యం మూలాని చ ఫలొని చ, 

వన్యాని యాని చాఒన్యాని న్వాహారాజి తపస్వినాం, వా 

భవాంస్తు సహ వైదేహ్యా గిరిసినుషు రంస్యతే, 

అహం సర్వం కరిష్యామి జాగత స్ప్వపత శ్చ తే. ౨. 

రామ స్త్వనేన వాకేేన సుప్రీత: |పత్యువాచ తం, 

(వజాఒ౭పృచ్చస్వ సామి శే సర్వ మేవ సుహృజ్జనం. ౨౬. 

స్వకృతార్థత్వం (ప్రపంచయతి (ధను రితి.) ధనురాద్యాదానం హింసనివారణాయ, ఖన్నితం 

మూలకందఖనన సాధనం కుద్దాలాది, పిటక్కా అల్బారే క(పత్యయః. ఫలమూలాద్యా హరణ 

యోగ్యాల్పకండోలః, “కండోలపిటా' విత్యమరః. ౨౨. 

వీవం మార్లే సంభావితం కైంకర్య ముక్త్వా, స్థానే సంభావిత మాహ (ఆహరిష్యామీతి.). 

అన్యాని శాక్షపియాలబీజక్షై దాదీని స్వాహారాణి సుఖేనాహర్తుం భోక్తుం యోగ్యాని. =ల్లా 

వీవం సర్వదేశక ర్తవ్యకై ౦కర్యా ణ్యుక్తాని. కెంకర్యస్య విశిష్టవిషయస్యైవ రస్యత్వా 

ద్విశిష్టవిషయత్వ మాహ (భవాం _ఫ్ర్వైతి.) జాగత స్ప్వపతశ్చ త ఇత్యనేన సర్వకాలసర్వావస్థో 

చత కైంకర్య ముక్తం. సర్వం కరిమ్యామీత్యనెన సర్వవిధకై ౦కర్య ముక్తం, తథాచ, దేవీవిశిష్టస్య 

శేషిణః సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థాను సర్వవిధకైంకర్యం శేషభూతేన కర్తవ్య మితి 

దర్శితం. ౨౫ 

(రామ స్తితి.) అనేనాఒనుగమనాజ్ఞా వ్యంజితా, ( ౨౬. 
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యే చ రాజ్ఞో దదౌ దివ్యే మహాత్మా వరుణ స్వయం, 

జనకస్య నుహాయజై ధనుష్నీ రౌద్రదర్శనే. వ 

అభేద్యకవచే దివ్యే తూణీ చా౭.క.యసాయకా, 

ఆదితరవిమలౌ చోభౌ ఖడ్గ హిమపరిష్కుతా. ఎ౨ల౮ా 

సత్కృత్య నిహతం సర్వ మేత దాచార్య సద్మని, 
స త్వ మాయధ మాదాయ తవ మావజ లక్షుణ. ౨౯ 

స సువృాజ్జన మామంథత్ర్య వనవాసాయ నిశ్చిత, 

ఇక్వాకుగురు మాగ మ్య జ గాహా౭_౭2_యుధ ము త్తమం, 3౦ 

త ద్దివ్వం రాజశార్దూల సత్క్బృతం మాల్యభూషితం, 

రామాయ దర్శయామాస సౌమిత్రి స్పర్వ మాయధం. 3౧ 

త మువాచా౭_2=_త్మ వాన్ రామ: ప్రీత్యా లక్ష్ముణ మాగతం, 
కాలే తృ్వమాగత న్సౌమ్య కాంతీతే మమ లక్ష్ముణ. 3౨ 

(యేచే త్యాది.) జనకస్య రాజ్ఞో మహాయజ్ఞే మహాత్మా వరుణ స్సయ మేవ మహ్యం 
య ద్దనురాదికం చదౌ, ఆచార్య సద్మని అచార్యస్య గృహే, పూజార్ధం నిహితం, తదేత త్సర్వం 
ఆయుధ మాదాయ, సః ఆపృష్టసు హృజ్ఞనః త్వం, క్షీ ప మా(వజేత్యన్వయః. అత ధనురాదిషు 
సర్వత ద్వివచనా దావయో ర్షదా వితి సిద్ధం. బాలకాండేఒనుక్తో ప్యయం వృత్తాంతోఒనువాదాత్ 
సిద్ధః. యథా సుందరకాండే= భిహితం మణిబంధనం-'మణిరత్న మిదం ద త్తం వైదేహ్యా శ్య్వ్వకురేణ 
మే, వధూకాలే తథా బద్ద మదికం మూర్జ్ని గోభతి ఇతి. యథాచాఒర ణ్యకాండేఒనభిహితోపి 
వాయసవృత్తాంత స్సుందరకాండేఒనూద్యతే “స షితాచ పరిత్యక్త స్సురై శ్చ సమహర్షభిః, 
(తీ౯ లోకాకా సంపరిక్రమ్య త మేవ శరణం గతి ఇతి. ఆచార్యః వసిస్టః-*ఇక్వాకుగురు మా గమ్యే 
త్యుత్తర (తొఒనువాదాత్, న హీక్ష్యకుకులగురు ర్వసిష్థా దన్యో ఫి. ౧ 

(తమితి.) (పీత్యోవాచే త్యన్వయః, ఆ 
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(లక్ష్మ్మణానుగమనాంగీకృతిః) 

అహం (పదాతు మిచ్చామి యదిదం మామకం ధనం, 
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వసంతీహ దృఢం భక్త్యా గురుషు ద్విజస త్తమాః, 

తేషా మపి చ మే భూయ స్సద్వేమౌం చోపజీవినాం. తళ 

వసిష్టపుత్రం తు సుయజ్ఞ మార్యం త్య మానయాశు |ప్రవరం ద్విజానాం, 

అభిపుయాస్యామి వనం సమస్తా నభ్యర్చ్య శిష్టా నప రాజా ద్విజాతీణా. 3౫ 

తి శ్రీమద్రామాయబే, అయోధ్యాకాండే, ఏక త్రింశ స్సర్గః. 

కాంక్షితత్వ మేవాహ (అహ మిత్యాదినా.) 83 

(వసంతితి.) యచ్చబ్దోఒర్థసిద్దః. ఇహ నగరే, గురుషు భక్త్యా యే దృఢం వసంతి నిత్యం 

గురుశు శూణం కుర్వంతీ త్యర్థః. తేషా మసి మే సర్వేషాం ఉపజీవినాం చ, భూయః ఆతిశయేన, 

నిత్యదేయా దధికతయా దాతు మిచ్చామి, తా నానయేతి శేషః. 3౪ 

(వసిష్టవు వ్యుతమితి. ) వసిష్టవు తం ఆర్యం ద్విజానాం (ప్రవరం సుయజ్ఞం, అన్యానపి శిష్టా 
© 

నానయ, సుయజ్ఞం తాంశ్చా భ్యర్భ్యాఒభి షయాస్యామీ త్యర్థః. తిన్న 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అరూధ్యాకాండవ్యాఖ్యా శే, 

వీక(తింశ స్పర్గః 
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అథ ద్వా తింశ స్సర్గః 

తత శాసన మాజ్జాయ (భాతు శుభతరం (ప్రియం, 

గత్వా స ప్రవివేశా౭.౭౬శు సుయజ్ఞస్య నివేశనం. గా 

తం విప మగ్న్యగారస్థం వందిత్వా లక్షుణో=_[బవీక్, 

సఖే౭.భ్యాగచ్చ పశ్య తం వేశ్మ దుష్కుర కారిణః. ౨ 

తత సృంధ్యా ముపాస్యా౭_2౬శు గత్వా సామి|త్రిణా సహ, 

జుష్టం తత్పావిశ ల్లతమ్మ్యా రమ్యం రామని వేశ నం. త 

త మాగతం వేదవిదం పొంజలి సీతయా సహ, 

సుయజ మభిచకామ రాఘవో౭ఒగ్మి మివార్చితం. లా 

అథ ద్వాతింశ స్పర్షః 

అణననాణనిణననన అ —— నా 

వీవం నిశ్చితసేతాలక్ష్మణానుయాతస్య రామస్య యాతాదానం (పస్తూయతే ద్వాతింశే' 

(తత ఇత్యాది.) ఆజ్ఞాయ అంగికృత్య, శుఫతరం (బాహ్మణోపకారత్వాత్, (పియం ఆత్మనోఒనుగమ 

నాంగీకారఫలత్వాత్ ౧ 

(తమితి.) అగ్న్యగారస్థం అగ్నిహ్మోతశాలాస్టం, దుష్టరకారిణః దుష్టరకర్మకారిణః, 

వేశ్మాఒభ్యాగచ్చ, కృత్యం చ పశ్యేత్యర్థః. వి 

(తత ఇతి.) సంధ్యోపాసనం మాధ్యాహ్నికం. అథవా, సంధ్యా నియతాగ్నిహో(తం, 

ఆగ్న్యగారస్థమి తు క్తేః, తి 

(తమితి.) అర్బితం హుతం. ళా 
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(శ్రీరామస్య సుయజ్ఞ్జ వూజనం). ః 

జాతరూపమయై ర్ముఖ్యై రంగదైః కుండలై శృుఖైః, 

సహేమసూత్రై ర్మణిభిః కేయారై ర్యలయై రపి. >» 

అనైకశ్చ రత్షై ర్బహుభి: కాకుక్స్థః |వత్యపూజయత్, ౫౪ 

సుయజం స తదోవాచ రామ సీతాప్రచోదితః:. ఓ 

హారం చ హేమసూ(తం చ భార్యాయి సౌమ్య హారయ, 

రశనాం చా౭_ధునా సీతా దాతు మిచ్చితి తే సఖే. ఈ 

అంగదాని విచితాణి కేయూరాణి శుభాని చ, 

ప్రయచ్చుతి సఖే తుభ్యం భార్యాయై గచ్చతీ వనం. లా 

పర్యంక మ(గ్యా స్తరణం నానారత్న విభూషితం, 

త మపీచ్చతి వైదేహీ |ప్రతిజ్ఞాపయితుం త్వయి. జా 

(జాతరూపమయె రిత్యాది.) జాతరూపమయెః స్వర్ణమయెః, ఆంగదై ః కూర్చ్పరోపరిధారై కః 

బాహుభూషణైః*, సహేమసూతై) ర్మణిభిః హేమసూ[తపోతై ః వై డూర్యపద్మ రాగముక్తాది మణిభిః 

“రత్నం మణి ర్వయో రశ్మజాతౌ ముక్తాదికేపి చే త్యమరః. కేయూరైః భుజశిరోవా్య పెఫ ణాకార 

శిఖరయు క్రబాహుభూషణె ః;. అథవా, అంగదకేయూరయో స్థ్పూలత్వసూక్ష్మ త్వాభ్యాం భేద. 

కటకైః వలమైః, “కటకం వలయోఒస్ర్రైయా మిత్యమరః, రత్నైః భూషణ పకరణాత్ భూషణ శేసై. 

రిత్యర్థః - “రత్నం స్వజాతౌ (శేఫైపీీ త్యమరః. ౫౪|- ౬ 

(హారమితి.) హేమనూ[తం హేమమయం కంఠనూూతం, రశనాంచ, తే భార్యాయై సీతా 

దాతు మిచ్చతి తత్సర్వం హారయ దాపయేత్యర్థః. ౭ 

(అంగదానితి.) భార్యాయై భార్యాధార ణార్థం, తుభ్యం (పతి గహ తే, పయన్భతి గచ్చతీత్య|త 

నుమభావ అర్హ ః. ర 

(పర్యంక మితి.) త్వయి (ప్రతిష్టాపయితుం తుభ్యం దాతు మిత్యర్థః. డా 
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నాగ శృతుంజయో నామ మాతులో యం దదౌ మమ, 

తం ఛే గజసహ సేజ దదామి ద్విజపుంగవ. 

ఇత్యుక్త స్స హి రామేణ సుయజ్ఞ: |పతిగృహ్య తత్, 

రామలక్యుణసీతానాం ప్రయయోజాఒ౭శిష శుభాః. 

అథ (భాతర మవ్య(గం ప్రియం రామః ప్రియంవద: 

నొమ్ తిం త మువాచేదం (బ్రహ్మేవ త్రీద శేశ్వరం. 

అగ స్త్యం కౌశికం చైవ తావుభౌ (బ్రాహ్మణో త్తమౌ, 

అర్చయా=_=వహూయ సౌమి[శ్రే రత్నై స్సస్య మివాంబుభి:. 

తర్పయస్య మహాఖాహో గోసహస్రైశ్చ మానద, 

సువర్ణె ర జ త్రెైశ్చైవ మణిభి శ్చ మహాధనైః. 

కౌసల్యాం చయ అశీర్భి రృక్త: పర్యుపతిష్టతి, 

ఆచార్య స్రై త్తిరియాణా మభిరూపశ్చ వేదవిత్. 

(నాగ ఇతి. మాతులో యం దదా వితి దశరథీయశ (తుంజయవ్యావృ త్తిః. 

( ఇతీతి.) (పతిగృహ్యే త్యనేన న్యాసభూతత్వం వ్యావ ర్ర్యతే 

(అధేతి.) (తీదశేశ్వరం ఇందం. 

0 

Pre 

లలి. 

౧౪ 

మం. 

గాం 

30 - 

ని - 

(ఆగస్త్య మితి.) ఆగస్త్యం అగస్త్యపుత్రం, కౌశికం విశ్యామితవుతం, రతః 
శ్ 

(శేష్టవస్తుభిః,. 

రత్నై రర్చనం వివృణోతి (తర్పయస్వేతి, 

అపు 

వట 

(కాసల్యామిత్యాది) శ్లోకద్య్వయమేకాన్వయం. తై త్తిరీయాణాం తి త్రిరిసంబంధి శాఖాధ్యేత్యుణాం, 
ఆచార్యః అధ్యాపయితా, అభిరూపః బుధః. “పాప్తరూప సురూపాభిరూపా బుధమన్నోజ్ఞయో' రితి. 
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మ 

(శీరామాదీనాం య్యాకాదానవిశేషాః) 

- తస్య యావల చ చాసీశ్వే సాహి శే న౧1పడాపయ, 

కౌశేయాని చ వస్తాణి యావ త్తుష్యతి స ధ్విజ:. ౬ 

సూత శ్చిత్రరథ శ్వార్య స్పచివ స్పుచిరోషిక ఏ 

తోషయైనం మహార్ణెశ్చ రత్మ్నై ర్వసై ర్ధనై స్తథా. 
పశుకాభిశ్చ సర్వాభి గవాం దశశశేన చ ౧84 

యే చేమే కఠకాలాపా బహవో దండమాణవా:, 

నిత్యస్వాధ్యాయశీలత్వా న్నాన్య త్కుర్వంతి కించన, ౧౮౪ 

అలనా స్యాదుకామాశ్చ మహతాం వాపి సమ్మతాః. 

తేషా మశీతియానాని రత్న పూర్ణాని దాపయ, ద౯్జ 

శాశివాహసహ్యసం చ ద్వే శతే భదకాం స్తథా. 
వ్యంజనార్థం చ సౌమి(తే గోసహ్మస ముపాకురు, ౨౦౪ 

విశ్వః. కౌశేయాని [కిమికోశోళ్టాని- “కౌశేయం (కిమికోశోత్ధ' మిత్యమరః, యావత్ యావత్సర్యంతం, 

తుష్యతి, తావత్ సంపదాపయేతి సంబంధః. 6౫-౧౬ 

(సూత ఇత్యాది.) సార్ధళ్లోక వకాన్వయః. నూత: సుమంతతుల్యః కశ్చి చితరథనామా, 

సుచిరోషితః చిఠకాల మన్మద్సృహే స్థిత పశకాభిః, అల్పార్టే కపత్యయ, అఆజాదిభి 

రిత్యర్థః. oeu 

(యేచేతాది) ఉపాకు ర్విత్యంత మేకం వాక్యం. కఠేన (పోక మధీయతే కఠాః, 

కఠశబ్దాత్ (పో వై శంపాయనాంతేవాసిత్వా ణ్లినిః. తస్య కఠచరకాది లుక్. తతః తదధీతే. 

తద్వేదే త్యణ్, త | పోక్తాల్లుగికి లుక్. కలాపినా (పోక మధీయతే కాలాపాః, కలాపిశబ్దా 

ప్రోక్తార్థే కలాసినోఒణి త్యణ్. స్స బహ్మచారీ పీఠసర్చీత్యాదినా టిలోపః, తతః తదధీత ఇత్యా ద్యట్. 

[107] 
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మేఖలీనాం మహాసంఘ: కౌసల్యాం 'సముపస్థిత : 

తేషాం సహసం సొమి(తే ప్రత్యేకం సంప్రదాపయ, ౨౧౪ 

అంబా యథా చ సొ నందేత్ కౌసల్యా మమ దజి.ణాం. 

తథా ద్విజాతీం న్తొకా సర్యాకా లక్ముజాఒర్పయ సర్యశ:, ౨౨౪4 

తత స్స పురుషవ్యాఘ స్తద్ధనం లక్ష్ముణ స్స్యయం. 

యథీక్తం బాహ్మణేంద్రాణా మదదా ద్ధనదో యథా, 23౪ 

తస్య పోక్తాల్లుక్. కఠ పో క్రశాభాధ్యాయినః కలాషి పో క్రశాభాధ్యాయినశ్చేత్యర్థః, కఠాశ్ళ కాలాపాశ్చ 

కఠకాలాపాః, దండ|పధానాః మాణవాః దండమాణవాః ఇతి కాశికాయాం. సదా సలాశదండధారిణో 

(బహ్మచారిణ ఇత్యర్థః. కించన ఆహారార్థయళ్నాదికం, న కేవలం నిత్యస్వాధ్యాయ శీలత్వాత్ కించి 

న్న కుర్వంతి, కిం త్వాలస్యాచ్చే త్యాశయేనాహ (అలసా ఇతి.) గోసహ్మస (పదానహేతుత్వేనాహ 

(స్వాదుకామా శ్వేతి,) రసవత్పదార్థకాంక్షిణ ఇత్యర్థః. మహతాం చాపి సమ్మతాః అతీవ 

సాధ్వాచారా ఇత్యర్థః. రత్నవూర్ణాని రత్నాలంకారవూర్ణాని అశీతియానా నీత్యుక్యా దండమాణవా 

శ్చాశీతిసంఖ్యాకా ఇతి గమ్యుతే. రత్నవహా నుష్టా నితి వా, శాలివాహసహ్నసం శాలిధాన్య 

వాహకబలీవర్షసహసం, భదకాకా, అల్పార్జె క పత్యయః, కర ణయోగ్యా ననడుహ ఇత్యర్థః. 

ధాన్యవిశేషా నిత్యపరే. వ్యంజనార్థం క్షీరదధిఘృతార్థం, ఉ పాకురు దదస్వేత్యర్థః. ౨౦౪ 

(మేఖలీనా మితి.) మేఖలా మౌంజీ, తద్వతాం _బహ్మచారిణా మిత్యర్థః. ఆర్లో దీర్హః' 

సహసం గోసహ్మసం, [(పకృతత్వా తాసాం, మమాంబే త్యన్వయః. దక్షిణాం వూర్వోక్త దానాంగ 

భూతాం, సర్వశః వస్తధాన్యాది సర్వ! పకారై ః, ౨2u 

(తత 'ఇతి,) "యథోక్తం రామోక్త మనతి|కమ్య, అదదాత్. (ధనదో యథేతి) దనదస్య 

దాతృత్వం “ధనదేన సమ స్తాగి ఇతి బాలరామాయణ వీవోక్తం. |(బాహ్మణేందాణా మితి 
“తీ న చతుర్థ్యర్థె షషీ, ౨94 

థి 



అయో ధ్యాకాళ్లే-ద్వాత్రింశస్సర: 

- (శీరామాదీనాం య్యాతాదానవిశేషాః) 

అథాఒబ్రవీ ద్చాష్పకళాం స్రిష్టత శ్చోపజీవిన:. 

సంప్రదాయ బహు (ద్రవ్య మేకైకస్యోపజీవనం, 

లక్ష్మణస్య చ యద్వేశ్మ గృహం చయ దిదం మను. 

అశూన్యం కార్య మేశైకం యావ దాగమనం మమ, 

ఇత్యుక్త్వా దుఃఖితం సర్వం జనం త ముపజీవినం. 

ఊవాచేదం ధనాధ్యక్షం ధన మానీయతామితి, 

తతో౭_స్య ధన మాజహ్రు స్పర్వ మేవోవజీవన:. 
స రాశి సుమహాం స్తత దర్శనీయో హ్యూదృశ్యత, 

తత స్స పురుషవ్యాఘ్ర స్రదనం సహలక్ష్ముణ:. 
దిఇజేభ్యో బాలవృ రేభ్య: కృప బేభ్యో హ్యాదాపయకత్, 

తత్ఫాసీక్ పింగలో గార్గ్య (స్ర్రిజటో నామ వై ద్విజః, 

ఉంఛవృ త్తి ర్వనే నిత్యం ఫాలకుద్దాలలాంగలీ, 

85 1 

vy. 

అలీ ఏ ఆ 

ey 

౨౮౪ 

Eu 

(అథేతి.) బాష్పం కలంతి ముంచంతీతి బాప్పకలాః, తాకా లళయో రభేదః. బాష్పగలళా నితి. 

వా పాఠః. (ఉపజీవనం ఇతి.) వకైకస్యోపజీవినో బహు (దవ్యం సం|పదాయా&[బ వీత్-అశూన్యం. 

కార్యం యథా వూర్వం భవద్ని రుపవిశ్య రక్షణీయ మిత్యర్థః. వీకైకం పృథక్సృథక్, ౨౪౪-౨౫౪. 

(ఇతీతి.) ధనాధ్యక్షం కోశగృహాధికృతం, 

(తత ఇతి.) అస్య రామస్య, 

(తత ఇతి) బాలవృద్ధేభ్యః బాలేభ్యో వృద్దేభ్య శ్చేత్యర్థః. 

౨౬౪, 

చిర 

వి ౮౪ 

(త్మతేతి) తత తస్మిజా కాలే, దేశే వా, పింగళః పింగళవర్హ ఇతి దారిద్యలక్షణో క్రిః, 

పెంగళకేశో వా. గార్గ్యః గర్గమునివంశ్యః, ఉంఛ వృత్తి? "ఉంఛేన వీకై కళో ధాన్య గహణేన, వృడ్తి 
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తం వృద్ధం తరుజీ భార్యా బాలానాదాయ దారకాజా. 

అబ్రవీ దాహ్మణం వాక్యం ధాతిద్యేజాఒఖిపీడితా, 304 

అపాస్య ఫాలం కుద్దాలం కురుష్య వచనం మమ. 
రామం దర్శయ ధర్మజం యది కించి దవాప్ప్యసి. తిం౪ 

స భార్యావచనం (శుత్వా శాటీ మాచ్చాద్య దుశ్చదాం. 

స దద్రాతిషృత పంథానం యత్ర రామని వేశనం, 3౨౪4 

భృగ్వుంగిర సమం దీపా |త్రిజటం జనసంసది. 

అపంచమాయా: కత్వ్యాయా వైనం కశ్చి దవారయక్, 334 

శ్రీవనం యస్య తథా. క్షతవృ త్తిరితి పాఠే-క్షతేన ఖననేన జీవనం యస్వే త్యర్థః. ఖననలబ్ధకంద 

మూలాదిజీవన ఇత్యర్థః. ఫాలకుద్దాలభాంగలీ - ఫల్యతేఒనేచేతి ఫాలః ద్వైధీకరణసాధనం, 

కుఠార శంకులాదికం. కుద్దాలః ఖననవసాధనం, ఖన్మిత మితి యావత్. లాంగలం హలాకారః 

ఫలాకర్షణసాధనభూతో దండవిశేషః, తద్వాక్ష్సా వవం వనవాసీ కశ్చి ద్దరిదో గృగాస్థ్రః దై వా తత 

నగరే తదానీం నసంగతోఒభూదితి భావః. ౨౯u 

(త మితి.) దారకాఇ వుతకాః. ఉం 

(అపాస్యేతి.) కుద్దాల మితి లాంగలస్యా వ్యుపలక్షణం. (దర్శయేతి.) భార్యావ్యతసహిత 

మాత్మాన మిత్యర్థః. గతిబుద్ధీ త్యాదినా ద్వికర్మకత్వం. యది దర్శయసి తదా కించి దవాప్స్యసీ 

త్యర్థః. కించి దితి స్వభాగ్యహాన్యపేక్షయో క్షం. soy 

(స ఇతి.) దుశ్చదాం అతిజీర్ణత్వా ధాచ్చాదయితు మశ క్యాం, రామదర్శనార్హ మాచ్బాదన 

యత్న ః. యత యన్మా ర్లా శిత వీథ్యాం. ఏలి 

_ (ఖృగ్వంగిరేతి. ) అంగిరేత్యత జకారాంతత్వ నూర్త౦ం.. ' హతం 



జయోక్యాకా కే -వ్యాస్రింశస్స శ; జీర 

" (శ్రీరామదినాం యాతాదానవిశేషాః) 

స రాజపుత్ర మాళాద్య త్రిజటో వాక్య మబపీక్. 

నిర్భనో బహుపుత్రోస్మి రాజపుత్ర మహాయోశ;, 39 

ఉంఛవృత్తి ర్వనే నిత్యం ప్రత్యవేకస్య మా మితి. 4౫ 

త మువాచ' తతో రామః పరిహాస సమసిఇతం, 

గవాం నహ(సమప్యేకం న తు విశాాబితం మయో. 3౬ 

వరికీపసి దండేన యౌవ త్తావ దవాప్స్యసి, seu 

స శాటీం త్వరిత: కట్యాం సంఖ్రాంత: పరివేష్ట్య కాం. 

ఆవిద్ధ్య దండం చికేప సర్వ(ఫ్రాబేన వేగితం 324 

స తీర్త్వ్యా సరయాూవారం దండ స్తస్య కరా చ్చ్యుత:+ 

గోవజే బహుసాహగ్రే *పపాకోక్షుణ సన్నిధౌ ఆల 

(స ఇత్యాది.) ప్రత్యవేక్షస్వ కటాక్ష యేత్యర్థః. ౫ 

(త మితి.) పరిహాససమన్వితం లీలాస్మి తసమన్వితం, బహుకుటుంబినో దరిదస్యాఒస్య 

“కేయతీ ధనాశేతి జిజ్ఞాసయా సస్మిత ఇత్యర్థః, (గవా మితి.) అనేకగోసహ(స్రాణాం మధ్యే వక మపి 

సహనం న వి శాణిత మిత్యర్థః. యద్వా, అసంఖ్యాతానాం గవాం మథ్య వీక మపి నహ్మసం, 

మయా న విశ్రాణితం న దత్తం, తుభ్య మితి శేషః. అపితు దండేన యాన త్పరిక్షివసి గవాకీర్ణం 

యావంతం దేశం పరిక్షిపసి, తావ దవాప్ప్యసి తావధ్ధేశస్టం గోజాత మవాప్స్యసిత్యర్థః, వకం 

గోసహ్మసమ్మాతం న దత్తం, అన్య త్పర్వం దత్తమితి వాఒర్ధః, బహుసాహ।న ఇత్యాదినా వక్ష్యమా 

కేన విరోధాత్, అపిశబ్దాఒస్వారస్యాచ్చ. ఏ౬ 

(స ఇతి.) కట్యాం పరివేష్టరం బలో త్తంభనాయ. ఆవిద్ధ్య |భామయిత్వా, సర్వపాణేన 

సర్వశక్త్యా-'శ క్ర పరాక్రమః (వాణి ఇత్యమర:, ౨84 

(స ఇళ.) ఉక్షణసన్నిధౌ ఉక్షనన్నిదౌా, వష్టి వాగురి రిత్యాది రీత్యా అకారాంతత్వం. ౮౪ 

నః పపాతోకాణసన్ని ధౌ, పొ, | |. | | 



శీర్ 1 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి స్టే 

తం పరిష్వజ్య. ధర్మాత్మా ఆ తస్మా తృరయాతటాక్. 

ఆనయామాస తా గోపై స్ర్రిజటాయా[శమం (పతి, 3౯. 

ఉవాచ చ తతో రామ స్తం గార్గ్య మభిసాంత్యయకా. 
మన్యు ర్న ఖలు కర్తవ్య: పరిహాసో హ్యయం మమ, ౪౦+. 

ఇదం హి తేజ స్తవ య ద్దురత్యయం తదేవ జీజ్ఞాసితు మిచ్చతా మయా, 
ఇమం భవా నర్ధ మధి పచోదితో వృజీష్య కిం చే దపరం వ్యవస్యని. voy. 

బ్రవీమి సత్యేన న తే౭_స్తి యంత్రణా ధనం హియ ధ్య న్మమ వి పకారణాక్, 
భవత్సు సమ్య [క్పతిపాదనేన త న్మయార్థితం ప్రీతియశస్క్రరం భవేక్. ౪౨౪. 

తత స్పభార్య స్ర్రీజటో మహాముని రవా మనీకం ప్రతిగృహ్య మోదిత:, 
యశోజల ప్రీతిసుఖోపబ్బం హజీ స్రదాశిష:ః ప్రత్యవద న్మహాత్మనః. vau- 
or 

వ 

(త మితి) ఆ తస్మా దిత్యత అభివిధివాచకస్యాజ స్పరయూతటా దిత్యనేన సంబంధః. ఆనయామాస నాయయామాషే త్యర్థః. 
3౯ 

(ఉవాచేతి) పరిహాసో హ్యయం మమ - అయం దండక్షే పణ(పచోదనా, పరిహాస, వినోదార్థ ఇత్యర్థః, 
౪ం౪.. 

పరిహాస మేవ వివృణోతి (ఇద మితి) తేజః బలం, దురత్యయం నిరతిశయ మిత్యర్థః, జిజ్ఞాసతుం జాతు మిత్యర్థః. యద్వా, జిజ్టాసితుం మీమాంసికుం, మానే ర్రీజ్లాసాయా మిత్రి మిమాంసార్టై-- జిజ్ఞాసాశ బ్ర పయోగాత్. ఇమ మర్గం దండ|పక్షేపణరూపం, అపరం కించిత్, వ్యవస్యత్తి- ఆభిలషతి చేత్, త ద్వృణీష్వ. 
౪౧౪. 

ఇదం చ వూర్వవ న్న పరిహాసరూప మిత్యాహ (బవీమీతి. ) యంతణా నిరోధ ఇత్యర్థః, మమ య ద్య ద్ధన మస్తి త త్సర్వం, విపకారణాత్ విపార్థ మేన, ఆర్జితం, భవతు భవాదృ శేషు వి(పేషు, సమ్యక్ కరణ తయవూర్వకం, (పదానేన మమ (పీతియశస్కంం భవేత్. ౪౨ ఆ" 
(తత ఇత) మోదిత ఇత్యనేన గోభ్యోఒన్య న్నాఒపేక్షితవా నితి గమ్యతే, ఉపబృంహణీః వర్లనీః, తదా గమనకాలే, మహాత్మనో రామస్య, 

Yau. 
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(శ్రీరామస్య వునర్దశరథోపగమనం) 

స చాపి రామః ప్రతిపూర్ణమానసో మహ ద్ధనం ధర్మబలై 'రుపార్టీతం, 
నియోజయామాస సుహృజ్జనే చిరా ద్యథార్ల సంమానవచ: ప్రచోదిత:. ౪౪0 

ద్విజ స్ప్సుహృద్భ్భృుత్వజనోఒథవా తదా దరిదభఖికాచరణశ్చ యోఒభవత్, 
న తత) కళ్చి న్న బభూవ తర్పితో యథార్ల సంమాననదానసంభమైః. ౪౫౪ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ద్వా(త్రింశ స్సర్గః. 

అథ (తయ షస్రింశ స్సర్గః 

దత్వా తు సహ వైదేహ్యా [బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం బహు, 
జగ్మతు: పితరం [దష్టుం సీతయా సహ రాఘవా. ౧ 

అన నామభానా్తానిననానో. 

(స ఇతి.) ధర్మబలైః ధర్మప్రయుక్త పరాకమైః, నియోజయామాస (పతిపాదయామాన, 
సుహృజ్జనె విషయే, యథార్థ సంమానవచ। పచోదితః ఆహిళాగ్న్యాదిత్తా న్నిష్టాయాః పరనిపాతః. 
త త్రదౌచిశ్వేనాభిహితసంమానవాక్య ఇత్యర్థః, ౪౪౪ 

(ద్విజ ఇతి.) ద్విజః (బాహ్మణః, సుహృత్ ద్విజత్వాభావేపి సుహృత్ , ద్విజత్వ సుహృత్వా 

భావేపి భృత్యజనః, తథాత్వాభావేపి దరి దభికాదరణః, భిక్షాం చరతీతి భిక్రాదరణః. కృత్యల్యుటో 

బహుళ మితి కర్తరి ల్యుట్, కర్మధారయసమాసః. తత్ర తేషు మధ్యే, కశ్చిదపి, యథార్హ సంమానన 
దానసం[భమైః - సంభమ న్వ్వరా “ఆరంభ స్సం భమ వరే త్యమరః. న తర్పితో న 
బభూవ, త్వరయా |కియమాణై రసి సంమానదానై స్పర్వేపి తర్పితా బభూవు రిత్యర్థవ. . yxy 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషశణే, సీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండ వ్యాఖ్యా నే, 

ద్వా, తింశ స్సర్గః. 

అథ (తయ'స్రెంశ స్పర్షః 

వూర్వం ప్మితాఒనుజ్ఞాతోపి సేతాలక్ష్మణయో రనుజ్ఞాపనాయ వునః రామో దశరథసమీపం 

గచ్చతి (దత్వేత్యాది.) ం 
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తతో గృహీతే డుహ్పేతే. త్వశోభేతాం తచాయుగే, 

మాలాదామభి రాబద్ధే సీతయా సమలరీక తే. > 

తతః ప్రాసాదహార్మా్యాణి ఏమానశికీరా జ, 

అధీరుహ్య జన (శ్రీమా నుదాసీనో వ్యలోకయత్. 3 

నహిరథ్యాస్స్మ శక్యంతే గంతుం బహుజనాకులాొ:, 

ఆరుహ్య తస్మా (కాసాదాకా దీనా: పశ్యంతి రాఘవం. లః 

పదాతిం వర్ణితచ్చత్రం రామం శృజ్ఞ్య్వా జనా స్తదా, 

ఊచు రృహువిధా వాచ శ్యోకోపహాతచేశసః. > 

యం యాంత మనుయాత్తి స్మ చతురంగబలం మహత్, 

తమేకం సీతయా సొర్ధ మనుయాతి స్మ లచ్ముణ:, ౬. 

(ఈత 'ఇతిఎ తదాయుణి తయో రాయుధే, ధనుషీ ఇతి యావత్. ఖడ్గాదీనామ వ్యుపలక్షణ- 
మేతత్. మాలాదామభిః మాలానిచమై రి త్యర్థః. 'అలంకృతే చందనా దిభి కలంకృతే. 3 

(తత ఇతి.) (పాసాద హర్మా్యాణి | పాసాదో దేవతానాం భూభుజాం చాఒఒవాసః, హర్మ్యాణి- 

ధనినాం మందిరాణి - “హర్మా్యాది ర్థనినాం వాసః ప్రాసాదో దేవభూభుజా” మిత్యమరః. విమాన 

శిఖరాణి.. విమానం స ప్రభూమిసేహితం సద్మ “విమాసొఒ(స్ర్రీ) దేవయానే స ప్రభూమౌచ సద్మనీితి 
వైజయంతీ. ఉదాసీనః నిరుత్చుకః, నిర్విజ్ఞ ఇతి యావత్, 3 

(న వాతి.) తస్మా రథ గమనస్యాఒశ క్యత్వాత్, ప్రాసాదా నితి వాళ, * పాసాదా దితి హౌళే 

ల్యాబ్లోపే పంచమ క్లిష్టాం భూ 

దీనత్వే హేతు మాహ (పదాతి మిత్యాదినా.), ౫% 

(యమితి.) వీకం ముఖ్యం. ౬. 

* | పాసాదాత్ | పాసాదారోహణరూపోపాయాదెఎ, ఇతి త త్త్యదీపికా. 



ఈఅయోధ్యాకాఖ్టే-[తయస్ర్రి౦ంశస్పల్ల : గ్ర 

(శ్రీరామస్య వునర్దశరథోపగమనం) 

ఐశ్వర్యస్య రసజ్ఞ స్సజ్ష్లా కామినాం చేవ కామద:, 

నేచ్చ త్యేవా౭.నృతం కర్తుం పితరం ధర్మగౌరవాత్. = 

యా న శక్యా పురా ద్రష్టుం భూశై రాకాశగై రపి 

తా మద్య సితాం పశ్యంతి రాజమార్గగతా జనా:. లా 

క్ర 

అంగరాగోచితాం సీతాం ర క్రచందన సేవినీం, 

వర్ష ముష్టం చ శీతం చ నేష్యంత్యాశు వివర్ణతాం. క 

అద్య నూనం దశరథ సృత్త్య మావిశ్య భాషే, 

న హి రాజా ప్రియం పుత్రం వివాసయితు మివృతి. ౧౦ 

నిర్గుణస్యాపి పుతిస్య కథం స్యా ద్విప్రవాసనం, 

కిం పున ర్యస్య లోకోఒయం జితో వృత్తేన కేవలం. ౧౧. 

(ఐశ్వర్య స్యేతిఎ రసజ్ఞ; సంగహసుఖజ్ఞ : , కామినాం అర్ధ కాంక్షిణాం, కామదః అభీష్ట 

ధన్మపదః, అనృతం అనృతవచనం, కర్తుం, ధర్మగౌరవాత్ పిళృశు శూషణవచనకరణవిధేయత్వాది 

రూప ధర్మ విషయక బహుమాగాత్. 8 “౮-౯ 

(అద్వేతి.) స_త్త్యల జంతుం “స్వ మపి తు జంతుష్విి త్యమరః. పిశాచ మితి యావత్. 

ఆవిశ్య (పాప్య, ౧౦ 

(నిర్గుణస్యాపీతి.) వృత్తేన కేవలం చరి తమ్మా తేణ -“వృత్తం పద్యే చరితేచే త్యమరః. 

వృత్తేన కేవల మిత్యుక్రిః దానమానాదౌ విద్యమానేపి చరి తృపాధాన్యాత్,. ౧౧. 
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ఆఅనృశంస్య మను కోశ: శ్రుతం శీలం దమ శృమః, 

రాఘవం శోభయం త్యేతే షడ్గుణాః పురుషోత్తమం. 0౨ 

తస్మా త్తస్యోపఘాతేన (ప్రజాః: పరమపీడితా:, 
జాదకానీవ సత్తాని గ్రీష్మే సలిలసంకయాోత్. ౧౩ 

పిడయా పీడితం సర్వం జగ దస్య జగత్పతే;, 

మూలస్వే వోపఘాతేన వృకు:ః పుష్పఫలోపగ:. ౧౪ 

మూలం హ్యేష మనుష్యాణాం ధర్మసారో మహాద్యుతి:, 

పుష్పం ఫలం చ పత్రం చ శాఖాశ్చా౭_. స్యేతరే జనాః. ౧౫ 

తే లక్కుణ ఇవ కీ(ప్రం సపత్న్య స్సహబాంధవాః, 

గచ్చంత మనుగచ్చా మో యేన గచ్చతి రాఘవః. ౧౬ 

(ఆనృశంసన్యం) అహింసకత్యం, అను(కోశో దయా -'కృపా దయాఒనుకంపా స్యా దను కోశ 

ఇత్యమరః, దమః ఇందియన్నిగహః శమః చిత్త పశాంతిః, “శమః చిత్త పశాంతి స్స్యా ద్దమ 

ఇందియనిగహి ఇతి నిర్వవచనాత్. ౧౨ 

(తస్మా దితి) తస్మాత్ షాడ్గుణ్యయు క్షత్వాక్, తస్య రామస్య, ఉపఘాతేన హింసనేన, 
శాదకాని ఉదకజీననాని, శె షికోఒల్. ౧౩ 

(పీడయేతి.) అస్య జగత్పతే: రామస్య, పీడయా వివాసనరూపయా, వుష్పఫతై రుపగమో 

యస్య స వుష్పఫలోపగః, వృక్ష ఇవ, అన్యేష్వపి దృశ్యత ఇతి డపత్యయః. ౧౪ 

(మూల మితి.) మనుష్యాణాం _పాణినాం, ఉపలక్షణ మేతత్, ధర్మ వవ సారో యస్య సః 
ధర్మసారః., ౧౫ 

(త ఇతి.) తే వయం, సపత్న్యః సపత్నీకాః, సమాసాంతవిధే రనిత్యత్వేన నద్య్భృత శ్చేతి 
క బభావః, యేన మార్గేణ గచ్చతి, తేనేతి శేషః. ౧౬ 
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(పొరాణాం చింతా(పకారః) 

ఉద్యానాని పరిత్యజ్య తే.(త్రాణి చ గృహణి చ, 

ఏకదు:ఖసుఖా రామ మనుగచ్చామ థధార్మికం. ౧౬ 

సముద్ధృుతనిధానాని పరిధ్వస్తాజిరాణి చ, 
ఉపా త్రధనధాన్యాని హృతనారాణి సర్వశః: ౧లా 

రజసా౭_భ్యవకిర్ణాని పరిత్యక్తాని దైవత్రై:, 
మూషకై: పరిధావద్భి రుద్చిలై రావృతాన చ, ౧౯ 

అ పేతోదకధూమాని హీనసంమార్డనాని చ, 
ప్రణష్టబలిక ర్మెజ్యామంత్ర హోమజపాొని చ. ౨౦. 

దుబ్కూలేనేవ భగ్నాని భిన్న భాజనవంతి చ, 

అస్మ త్తక్తాని వెశ్మాని కైకేయీ (ప్రతిపద్యతాం. ౨౧. 

వనం నగర మేవా౭స్తు యేన గచ్చతి రాఘవః, 

అస్మాభిశ్చ పరిత్యక్తం పురం సంపద్యతాం వనం. ౨౨ 

బిలాని దంష్ట్రిణ స్సర్వే సానూని మృగపకిణ:, 

త్యజం త్వస్మద్భయా ద్భీతా గజా సింహో వనాన్యపి. =3 

(ఉద్యానానీతి.) ఉద్యానాని రాజార్హో ద్యానసదృశ క్రీడావనాన్మి వీకదుఃఖసుఖాః సమాన 

సుఖదుఃఖాః, ౧౭ 

(సముద్ధుతనిధానానీ త్యాది.) సముద్ధృతనిధానాని సమ్యగుద్ధృత నిక్షే పాణి, పరిధ్వస్తాజిరాణి 

భగ్నాంగణాని - “అంగణం చత్వరాజిరే' ఇత్యమరః. ఉపాత్తధనధాన్యాని - ఆత ధన శబ్దేన 

గవాదికం అనిక్షి ప్రబూషణ నిష్మాధికం చోచ్యతే. సారాణి శయ్యాసనాదీని, దై వతై ః గృహడై వతై ః, 

ఉద్భిలై ః ఉద్భిన్నబిలై :, ఉదకం ఉదకసేచనం, హీనసంమార్దనాని సమ్మార్దనహినాని, 

దుష్కాలేన క్రామక్షోభయుక్తకాలేన, భాజనం భాండాది ౧౯-౨౧: 

(వన మితి.) యేన వనేన హేతునా. వివి 

(బిలానీతి.) దంస్టిణః సర్పాద్యాః, అస్మద్భృయాక్ అస్మత్ప్రయు క్రభయహేతోః,. ౨౩ 
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అస్మ త్త్యక్రం |పపద్యంతాం సేవ్యమానం త్యజంతు చ, చ 

తృణమాంసఫలాదానాం దేశం వ్యాళమృగద్విజం. వా 

(పపద్యతాం హి కైకేయీ సపుతా సహబాంధవైః, 

రాఘవేణ వనే సర్వే సహ వత్స్యామ నిర్భృతాః:. ౨౫ 

ఇత్యేవం వివిధా వాచో నానాజనసమీరితా:, 

శుశావ రామః శుత్యా చన విచ(కేఒస్య మాననం. ౨౬ 

సతు వేశ్మ పితు ర్లూరాక్ కైలాసశిఖర పభం, | 
అభిచ[కాను ధర్మాత్మా మ త్తమాతంగవి[క్రమ:, విక 

విసీతవిరపురుషం (ప్రవిశ్య తు నృపాలయం, 

దదర్భావస్థితం దీనం సుమంత్ర మవిదూరత:. . ౨౮ 

(ప్రతీక.మాణోపి జనం తదార్త మనార్తరూప: |పహసన్ని వా౭_థ, 

జగామ రామ: పితరం దిదృతు: పితు ర్ని దేశం విధివ చ్చికీర్షు:. కం గ 

(అస్మత్య క్త మితి) అస్మాభి స్త్యక్తం వురం, సేవ్యమానం వనమిత్యర్థ సిద్ధం. ఆత 

కర్తాఠః వూర్వో క్రదంష్థ్రాదయః. ౨34 

(తృణేతి) తృణనూంస ఫలాదానాం - తృణాదాః హరిణాదయః, మాంసొదాః వ్యాఘాదయః, 

పలూదాః వాయస్తాదయః, వ్యాళమృగద్విజం - వ్యాళాః |కూరాః, మృగద్విజాః యస్మి6 స్తాదృశం 

దేశం, ఇదమేవ నగరం తాదృశం భవివ్యతీతి భావః. నిర్వృతాః సుభితాః. ౨౫ 

(ఇతీతి.) (శుత్వా, అవస్థితస్యేతి శేషః, న విచ్శకే న వికారం (పాప, వేల-౨౮ 

(పతీక్షమాణ ఇతి,) నిదేశం నియోగం. ౨౯ొ 
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(దశరథస్య దుఃఖాలాపా।) 

తత్పూర్వు మైవ్వాక సుతో మహాత్మా రామో గమిష్య న్వన మాస్తరూపం, 
వ్యతిష్టత _పేక్యు తదా సుమంథ్రం పితు ర్మహాత్మా ప్రతిహారణార్ధం. 3౦ భీ 

పితు ర్ని దేశేన తు ధర్మవత్సలో వనప్రవేశే కృతబుద్దినిశ్సయః, 

స రాఘవః |పేత్యు సుమంత్ర మబవీ న్ని వేదయ స్యాగమనం నృపాయ మే. ౩౧ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, తయ స్త్రింశ స్సర్గః. 

అథ చతు(స్త్రింశ స్సర్లః 

న. విణ 

తతః కమలపుత్రాక శాామో నిరుదరో మహాజా, 
ఉవాచ రామ స్తం సూతం పితు రాఖ్యాహ మా మితి. ల 

మప్రేషిత: కీ[పం సంతాపకలుషేంద్రియః, 

(ప్రవిశ్య నృపతిం సూతో నిశ్శ్వసంతం దదర్శ హ. ౨ 

(తత్పూర్వ మితి తత్పూర్వం తత్ప్రథమం, మహాత్మా మహాధై ర్యః. [పతిహారణార్థం 

ఎస్వాగమననివేదనార్థం. - ౨౦ 

(సితు రితి.) అస్యాఒ౦తే ఇతికరణం (దష్టవ్యం, - ఠం 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణిే, పీతాంబరాఖ్యానే, అరూధ్యాకాండవ్వాఖ్యా నే, 

తయషప్ర్రంశ స్సర్లః 

rn 

అథ చతుప్ర్రంశ స్సర్గః 

వూర్వసర్గాంతో క్త మర్థం వక్ష్యమాణ సంఘట్టనార్థం సం[గహేణ దర్శయకి - (తత ఇతి.) 

-విశేషతై' ర్నిర్వికారత్వం సూచ్యతే. నిరుదరః తనుమధ్య ఇత్యర్థః. యా 
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ఉపర క్త మివాదిత్యం భస్మవృన్న మివానలం, 

తటాకమివ నిస్తోయ మపశ్య జ్ఞగతీపతిం. శూ 

ఆలోక్య తు మహాఫాజ్జః: పర మాకులచేతసం, 

రామ మేవా౭.నుశోచంతం సూత: పొంజలి రాసదక్. బా 

తం వర్భయిత్యా రాజానం సూత: పూర్వుం జయాశిషా, 

భయవిక్ల్షబయా వాచా మందయా శ్లక్ల మబ్రవీక్. ౫ 

అయం స పురుషవ్యాఘోం ద్వారి తిష్టతి తే సుతః, 

(బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం దత్వా సర్వం చైవోపజీవినాం. ౬ 

స త్వా పశ్యతు భదం తే రామ స్పత్యపరాక్రమ:, 
నళ సర్వాజఖా సుహృద ఆపృచ్చ్య త్వా మిదాసీం దిదృక్షుతే. ఠి 

గమిష్యతి మహారణ్యం తం పశ్య జగతీపతే, 

వృతం రాజగుజై సర్వై రాదిత్యమివ రశ్మిఖి;.  ' ౧ 

స సత్యవాదీ ధర్మాత్మా గాంభీర్యా తాగరోపమః, 

ఆకాశ ఇవ నిష్పంకో నరేంద్ర: (ప్రత్యువాచ తం. జా 

సుమంత్రా౭2౭నయ మే చారాజా యే కేచి దిహ మామకా:, 

దారైః పరివృత స్నర్రై (ర్హష్టు మిచ్బామి ధార్మికం. ౧౮. 

(ఉపరక్త మితి) ఉపరక్తం రాహ్మగన్తం, విశేషణాంతరకథనార్థం పున రపశ్య- 

దిత్య్యు క్రిః, తాళి 

(త మతి.) భయవిక్షబయా భయేన కాతరయా, దుఃఖితోఒయం కిం వదే? దితి భయం 

అతవవ మందయా. ౨ 

(ఆయ మిత్యాది.) సర్వం గృహోపకరణాదికం. ౬ఒ- ౮- 

(స ఇతి.) నిష్పంకః నిర్లేపః. ౯-౧౦. 
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(సాంతఃవురస్య దశరథస్య దర్శనం) . 

సోఒ౦త:పుర మతీత్ర్యైవ (స్త్రియ స్తా వాక్య మబవీత్, 

ఆర్యా హ్యయతి వో రాజా గమ్యతాం తత మా చిరం. ౧౧ 

వివ ముక్తాః (స్త్రియ స్సర్వా స్సుమం(తేణ నృపా జ్ఞయా, 

1{పచకంము స్తద్భవనం భర్తు రాజ్ఞాయ శాసనం, a౨ 

అర్ధసప్తశతా సా స్తు ప్రమదా స్తామలోచనా:, 

కౌసల్యాం పరివార్యాఒథ శనై ర్జగ్యు రృుతవతాః, ౧౩ 

ఆగతేషు చ దారేషు సమవేత్యు మహీపతిః, 

ఉవాచ రాజా తం సూతం సుమంతాఒ౭ఒనయ మే సుతం. ౧౪ 

స సూతో రామ మాదాయ లక్షుణం మైథిలీం తదా, 

జగామా=_భిముఖ స్తూర్గం సకాశం జగతీపతే:. ౧౫ 

స రాజా పుతు మాయాంతం దృష్ట్వా దూరాక్ కృతాంజలిం, 

ఉఊత్పపాతొఒ౭౬సనా త్తూర్ణ మార్త: స్త్రీజనసంవృత:. ౧౬ 

సోఒభిదమదావ వేగేన రామం దృష్టో విశాంపతి:, 

త మసంపొప్య దుఃఖార్త: పపాత భువి మూర్చిత:. ౧౭ 

(సోఎంతఃవుర మితి.) హ్వయకి ఆ హ్యయతి, ౧౧-౧౨ 

(ఆర్హస ప్రశతా ఇతి) అర్లస ప్రశ తాః - అర్థం సప్రశతస్యేతి విగ్రహః, అర్ధం నవ్రంసక 

మితి సమాసః, తామలోచనాః సదా రామవివాసననిమి త్తరోదనా దితి భావః, ౧౩-౧౫ 

(స ఇతి.) ఉత్పపాత ఉదతిష్టత్. 0౬ 

(స ఇతి.) అభిదుద్రావ అభిముఖ మాజగామ, ౧౭ 
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తం రామోఒ.భ్యాపతళ్ కిప్రం లక్ముణశ్చు మహారథః, 

విసంజ్ఞ మివ దుఃఖేన సశోకం నృపతిం తదా. ౧౮- 

ప్రీసహ[సనినాదశ్చ సంజ రాజవేశ్మని, 

హా హో రామేతి సహసా భూషజధ్వనిమూర్చిత; ౧౯ 

తం పరిష్వజ్య బాహుభ్యాం తా వుభౌ రామలక్ష్ములౌ, 

పర్యంకే సీతయా సారం రుదంత స్సమవేశయకా. ౨౦. 

అథ రామో మువూర్తేన లబ్ధసంజ్ఞం మహి పతిం, 

ఉవాచ పొంజలి ర్భ్ఫూత్వా శోకార్ణవపరిప్పుతం. ౨౧ 

ఆప్ప చ్చే త్వాం మహారాజ సర్వేషా మీశ్యరోసి నః, 

(ప్రస్థితం దండకారణ్యం పశ్య త్వం కుశ లేన మాం. ౨౨. 

లక్ష్ముణం చా౭_నుజానీహి సీతా చాన్వేతి మాం వనం, 

కారజై ర్మహుఖి స్తథ్యై ర్వార్యమాణా న చేచ్చత:. ఈ 

(తమితి.) అభ్యపతత్, ఉత్ధాపనార్హ మితి భావః. ఇవశబ్ద వీవకారార్థః, ౧౮ 

(ప్రీ సహ్మసనినాద ఇతి.) భూషణధ్వనిభిః, మూర్భితః వ్యా పః ౧౯ 

(త మితి.) రామలక్ష్మణా సీతయా సార్ధం తం బాహుభ్యాం పరిష్వజ్య పర్యంకే సమవేశయ 

న్నిత్యర్థః, ౨౦... 

(ఆథేతి.) ముహూర్త స్యేతి పాఠే _ ముహూ ర్రేనేత్యర్థః. 2౨౧ 

(ఆపృచ్చ ఇతి) కుశలేన, చక్తుషేతి శేషః, హేతౌ తృతీయా వా. ౨౨ 

(లక్ష్మణ మితి) (సీతా చేతి.) తామ స్యనుజానీహీతి భావః. తౌ నివర్తయే త్యాశంక్యాహ. 
(కారణై రితి) కారణైః దుఃభాదికారణైః;; తథ్న్యైః పరమార్ధెః, న చేచ్చతః, ఆననుగమన 

మితి శేషః. న ౨౩... 
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(చశరథ స్య చుఃఖాలాపాః) 

అనుజాసీహి సర్వా న్న శోక ముతస్ఫృజ్య మానద, 

లత్ముణం మాం చ సీతౌం చ (ప్రజాపతి రివ పటా: ౨౪ 

[పతీకుమాణ మవ్య[గ మనుజ్ఞాం జగతీపతే:, 

ఉవాచ రాజా సంపేక్యు వనవాసాయ రాఘవం. ౨ 

అహం రాఘవ కైకేయ్యా వరదానేన మోహిత, 

ఆయోధ్యాయా స్య మేవాఒద్య భవ రాజా నిగృహ్య మాం. ౨౬. 

వివ ముక్తో నృపతినా రామో ధర్మభృతాం వర:, 

(పత్యువాచా౭.౦జలిం కృత్వా పితరం వాక్యకోవిదః. er 

భవా వర్ణసహసాయ పృథివ్యా నృపతే పతిః, 

అహం శ్యరజ్యే వత్స్యామి న మే కార్యం తయా=నృతం. విలా 

నవ పంచ చ వర్దాణి వనవాసే విహృత్య తే, 

పునః పాదౌ [గహీష్యామి |ప్రతిజ్ఞాంతే నరాధిప. . అక 

(అనుజొనీహీతి.) లక్ష్మణం సేతాం మాం చ సర్వా న్నః అనుజానీహీ త్యన్వయః. త్యదాదీని. 

సరై ర్నిత్య మిత్యేక శేషః 
oy 

((పతీక్షమాణ మితి.) వనవాసాయ జగతీపతే స్ప్వ్వస్యానుజ్ఞాం పతీక్షమాణ మిత్యన్వయః ౨౫ 

(అహ మితి.) మోహిత: వంచిత ఇత్యర్థః. ౨౬-౨౭. 

(భవానితి,) వర్ష సహ్మస్రాయ అనేకవర్షాణీ త్యర్థః, మే మహ్యం, అనృతం అనృతవచనం, 2౮ 

{న వేతి.) (పళిజ్ఞాంతే | పతెజ్ఞావసానె, ౨౯ 

[109] 



866 శ్రీమద్రామాయణే. గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

రుద న్నార్తః ప్రయం పుత్రల సత్యపాశేన సంయతః, 

కైకేయ్యా చోద్యమానస్తు మిథో రాజా త మబవీత్. . శం 

(శ్రేయసే వృద్ధయే తాత పున ,రాగమచాయ చ, 
గచ్చ స్వారిష్ట మవ్య[గ:ః పంథాన మకుతోభయం. ౩౧ 

న హి సత్యాత్మన స్తాత ధర్మాఖిమనస స్తవ, 
వినివర్తయితుం బుద్ధి శక్యతే రఘునందన. 2౨ 

అద్య గ్విదానీం రజనీం పుత్ర మా గచ్చ సర్వథా, 
వికాహదర్శనే నాపి సాధు తావ న్చరా మ్యహం. 338. 

మాతరం, మాం చ సంపశ్యజ వసేమా మద్య శర్యరీం, 

తర్పిత స్పర్వకామై స్త్వం శ్వ: కాలే సాధయిష్యుసి. - 3౪ 

దుష్కరం [క్రియతే పుత్ర సర్వథా రాఘవ త్వయా. 
మక్రియారం ప్రియాం స్య్యక్తా య ద్యాసి విజనం వనం. 3౫ 

(రుదన్నితి.) మిథః రహసి, కైకేయ్యా చోద్యమానః అదై కవ పస్థాపయేతి (పేర్భ్యమాణః. ౩౦ 

(శ్రేయస ఇతి.) శ్రేయసే పారలౌకికఫలాయ, వృద్ధయే ఐహికఫలాయ, గచ్చన్వ గచ్చ 
అరిష్టం శుభం 'అరిష్టే తు శుభాఒశుఖి ఇత్యమరః, అకుతోభయం. _కుతశ్చిదపి జంతో 

రృయరహిళం,. తిధి 

(నేతి) సత్యాత్మనః సత్యస్వభావ స్య, “ఆత్మా దేహే ధృతౌ జీవే స్వభావి ఇతి వైజయంతీ. 

చర్మాభిమనసః ధర్మా భినివిష్టమనసః. తత 

- (అద్యేతి) అద్య అస్మి౯ దినే, ఇదానీం ఆసన్నా మిత్యర్థః. సాధు సుఖం, చరామి వసామి. 33 

(మాతర మితి) సాధయిష్యసి గమిష్యసి, కాలే (పాతఃకాలే ఛి 

(దుష్కురమితి.) మత్చిియార్థం మమ పరలోక పియార్థ మిత్యర్థః. ఆన్యథా., ఉ_త్తరళ్లోక 

విరోధాత్ (సియాళా అభిమతవర్గా౯, 3౫ 
వ. Wo 
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it] 
ఇ 

_(దశ్షరథస్య దుఃఖలాపాః) , - 

న వైత న్నే పియం పుత్ర' శే సత్యేన రాఘవ, 
ఛన్నయా శిచలిత స్వ్వస్మి 'హస్ర్రియ ఛన్నాగ్నికల్పయా. తి౬ 

వంచనాయా తు లబ్ఞా మే తాంత్వం నిస్తర్తు మిచ్చసి, 

అనయా వృత్తసాదిన్యా కైకేయ్యా౭_భి|పచోదిక:. ౩౬. 

న చెత బాశ్చర్యతమం య స్త్వం జ్యేష్ట స్పుతో మము, 

అపా=నృతకథం పుత్ర పితరం కర్తు మిచ్చసి. ఆల 

అథ రామ స్తథా [శుత్వా పితు రార్తస్య భాషితం, 

లక్ష్ముబేన సహ భాతా దీనో వచన మబవీక్. తిక 

(నేతి) ఛన్నయా గూఢాభిపాయయా, చలితః స్వాధీనత్వా చ్చలనం [పా ప్పః, పాఠాంతరే తు-. 

వంచిత ఇత్యర్థః, ఛన్నాగ్నికల్పయా భన్మచ్చన్నా౬౦గార తుల్యయా. ఏ౬ 

(వంచనేతి.) యా వంచనా సామాన్యేన ప్రతిప్రతయో ర్వరయోః భరతాభిషేచన త్వద్వివాసన, 

రూపవిశేషపర్యవసాయిత్వరూపా, మే మయా, లబ్దా, తామపి వంచనాం, వృళత్తసాదిన్వా కులోచితా- 

౭.౭.చారనాశిన్యా, అనయా, (పచోదిత స్త్వం, నిఫ్రర్తు మచ్చసి సమాపయితు మిచ్చసి, అహో తే 

గుణ ఇతి భావః, 3౭ 

(న చేతి.) అపానృతకథం అపగతాసత్యవచనం. తిలా 

(అథేతి) భాషితం వీకాహదర్శనేనాపీత్యా ద్యుక్తం, దీనః వీకాహ మపి పితృదర్శన సౌఖ్యం 

న లబ్ద మితి దీనః. త్రిక 

* ఛలితః, పా, 
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వొప్చ్యామ్ యా నద్య గుణాజ కోమేశ 3 సాక (పదాస్యత్తి 

అవకమణ మేవాజత స్పర్వకామై రహం వృణే. ౪౦ 

₹యోం సరాష్ట్రా? సజనా ధనభాన్యసమాకులా, 

మయా నిసృష్టా వసుధా భరతాయ ప్రదీయతాం. ళం 

వనవాసక్కతా బుద్ధి ర్న చ మేఒద్య చలిష్యతి, ౪౧౪ 

య స్తుష్టేన వరో దత్తః కైకేయ్యె వరద త్వయా. 

దీయతాం నిఖిలేనైవ సత్య స్వం భవ పార్థివ, yoy 

అహం నిదేశం భవతో యథో క్ర మనుపాలయకా. 

చతుర్దశ సమా వత్స్యే వనే వనచరై స్సహ, భతి 

మా విమర్శో వసుమతి భరతాయ ప్రదీయతాం. 
నహి మే కాంతితం రాజ్యం సుఖ మాత్మని వా ప్రియం, ళు 

తేర్చిత స్సర్యకామై రిత్యస్యోత్తర మాహ (ప్రాప్స్యామీతి,) గుణాల గుణవిశిహ్దాభిమత 

పదారాకా, సర్వకామై రపకమణమేవ వృణే సర్వకామ్మ పతినిధిత్వేనాఒపష్మ్కకమణమేవ వరయ 

ఇత్యర్థః. ళం 

(ఇయ మితి.) నిసృష్టా త్యక్తా. ళం 

(వనవాసే త్యర్ధ) మేకం వాక్యం Yo 

(య ఇతి.) లత స ఇత్యధ్యాహార్యః. నిఖిలేన సర్వాత్మనా, అత స్వం, సత్యః 

సత్యవచనో, భవ, yoy 

(అహ మితి.) నిదేశం శాసనం - 'నిదేశ శ్శాసని మిత్యమరః, వనచరై 8 తపస్విభిః ౪౩౪ 

“భవ రాజా విగృహ్య మా' మిత్యస్యో త్తరమాహ (మా విమర్శ ఇతి,) మా విమర్శః విచారో 



అయోధ్యాకాళ్లేఎచతు;స్త్రింశస్ప్సర్ల: 869: 

(శ్రీరామస్య దశరథసాంత్వ్యనం) 

యథానిదేశం కర్తుం వై తవైవ రఘునందన. “ ౪౫ 

అపగచ్చతు తే దుఃఖం మా భూ ర్భాప్పపరిప్లుతః,, 
నహి కుుభ్యతి దుర్ధర్ష స్సృముద స్ఫరితాం పతిః. ve 

నై వాహం రాజ్య మిచ్చామి న సుఖం న చ మైథిలీం, 

నైవ సర్వా నిమాకా కామాజ న స్వర్గం నైవ జీవితం. ౪౭ 

త్వా మహం సత్య మిచ్చామి నా౭_నృతం పురుషర్షభ, 

(పత్యక్ష౦ తవ సత్యేన సుకృతేన చ తే శపే. ళలా 

న చ శక్యం మయా తాత ధ్ధాతుం కణ మపి |పభో, 

న శోకం ధారయస్ర్వైనం నహి మే=_ స్త్రి వివత్యయ:. ౪౯ 

అర్ధితో హ్యస్మి కైకేయ్యా వనం గచ్చేతి రాఘవ, 

మయా చోక్తం [వజామాతి త తృత్య మనుఫాలయే, ౫౦ 

నాం నాలను. 

మా భూత్. ఆత్మని మనసి, సుఖం వయం వా ఉద్దిశ్య రాజ్యం న కాంక్రితం, అపితు తవ నిదేశం 

ఈవాజ్ఞాం, యథాకరు మేవ యథావ త్కర్తుమేవే త్యర్థః. క 

(త్వా మహ మితి.) ఆహం త్వాం, సత్యం సత్యయు క్ర మిచ్భామి, అనృతం అనృతయు క్రం, 

నేచ్చామి. తవ (పత్యక్షం |పత్యక్షదై వభూతస్య తవ సన్నిదౌ సత్యేన సుకృత్లేన చ, తే త్తుభ్యం, 

శప ఇత్యన్వయః. శ్లాఘ హ్ను స్టేత్యాదినా చతుర్దీ. ౪౮ 

(న చేతి) స్థాతుం, ఇహ నగర ఇతి శేషః. విపర్యయః సంకల్పిత వనగమనోద్యోగ 

నివృ్రిః, _ ౪౯ 

న కేవలం త్వదాజ్ఞాపరిపాలనార్థ మేవ గచ్చామి, కింతు మత్స్రతిజ్ఞాపరిపాఅ నార్థమ పీత్యా హ 

చై రత ఇతి.) ౫0 



&ఈ/0-. శ్రీమ్నదామాయణి, గోవిందరాజీయపిశి స్టే 

మా చోత్కంఠాం కృథా. దేవ వనే రంస్యామహే వయం, 

(ప్రశాంతహరిజాకీరే నానాశకుననాధితే. ౫దా- 

పితా హి దైవతం తాత దేవతానా మపి స్మృతం, or 

తస్మా దెవత మిత్యేవ కరిష్యామి పితు ర్వచ:. ౫౨ 

చతుర్దశసు వర్షెషు గతేషు నరసత్తమ, 

పున ర్ద్రత్యుసి మాం ప్రాప్తం సంతాపోఒయం విముచ్యతాం.. ౫13... 

యేన సం స్తంభనీయోఒయం సర్వో బాష్పగలో జనః, 

స త్వం పురుషశార్జూల కిమర్థం వికియాం గతః. ళా 

పురం చ రాష్ట్రం చ మహి చ కేవలా మయా నిసృష్టా భరతాయ దీయతాం, 

అహం ని దేశం భవతోఒనుపాలయకా వనం గమిష్యామి చిరాయ సేవితుం. ౫౫. 

మయా నిసృష్టాం భరతో మహీ మిమాం సశై లషండాం సపురాం 'సకాననాం, 
శివాం సుసమా మనుశాస్తు కేవలం త్వయా య దుక్తం నృపతే తథా౭_స్తు తక్. 

(మా చేతి.) ఉత్కంఠాం ఉత్కలికాం_“ఉత్కంరోత్స్కలికే సమే” ఇత్యమరః. శోకాతురతయా-- 

(పితేతి.) దేవతానా మపి దైవత మితి స్మృతం, కిముత మనుష్యాణా? మితి భావః, దైవత 
మిత్యేవ పితా పరమదై వత మితి మత్వేత్యర్థః. శిల = 8 

(యేనేతి.) సం స్తంభనీయః నివృత్తబాప్పః కరణీయః. Xe 

సద్య శ్యోకనివృత్తయే వునః వున రాహ (వురం చేత్యాది.) మయా నిసృష్టం వురం చ 
దీయతాం, మయా నిసృష్టం రాజ్యం చ దీయతా మితి (పత్యేక మన్వయః. సేవితుం న వున 
రదైరవా౭.౭.గంతుం. ౫౫%. 

(మయేతి.) శివా మిత్యనేన రాజ్యస్య దుర్భరఠత్వా న్న త్యజామీతి గమ్యతే. ఇదం చ 
స్వేచ్చయా న కరోమి, కింతు త్వదను క్షమైవేక్యాహ (త్వయా యదితి,) ౫౬. 
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(శ్రీర్తామన్య' దశ్షరత్తస్తాంత్వనం) 

న మే తథా పార్థివ ధీయతే మనో మహత్సు కామేషు న చాత్మనః: ప్రియే, 

యథా నిదేశే తవ శిష్ట సంమతే. వ్యపె శతు దు;ఖం తవ మత్క్భృతేఓనఘ. ౫2 

త దద్య నైవానఘ రాజ్య మవ్యయం న సర్వకామా న్న | సుఖం న మెథిలీం, 

న జీవితం త్వా మనృతేన యోజయజ వృణజీయ సత్యం [వ్రత మస్తు తే తథా. ౫౮ 

ఫలాని మూలాని చ భకత్షుయకు వనే గిరిం శ్చ పశ్యకా సరిత స్పరాంసి చ, 

వనం (ప్రవిశ్రె కావ విచిత్రపాదపం సుఖీ భవిష్యామి తవా=_స్తు నిర్భృతిః. ౫౯ 

ఏవం స రాజా వ్యసనాభిపన్న శోకేన దుఃఖేన చ తామ మాన, 

ఆలింగ్య పుత్రం సువినష్టసంజ్ఞో మోహం గతో నైవ చిచే కించిత్. ౬౦ 

దేఖ్య స్తత స్సంరురుదు స్సమేతా స్తాం వర్జ్ణయిక్వా నర దేవవక్నీ ౦, 

రుదళా సుమంత్రోపి జగాను మూర్చాం హాహాకృ్ళతం తత-బభూవ సర్వం. ఒం 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, చతు స్త్రింశ స్సర్గః. 

(నేతి.) ధీయతే స్థాప్యతే. ౭ 

(త దితి.) త్వా మనృతేన యోజయకా సక రాజ్యాదికం న వృణీయ, తవ (వతం యథా 

సత్యం తథాఒస్త్వి త్యన్వయః. _ ' లా 

మమ దుఃఖం భవిష్యతీతి త్వయా న ్రేష్టవ్యమత్యాహ (ఫలానీతి. ) నిర్భృతి స్సుఖం. ౨౯ 

(చీవమితి.) వీవం, ఉక్తవంత మితి శేషః. త్యగ్గాహోత్పాదక శోకం, దుఃఖ మంతర్వ్య 

థోత్సాదకం, న చిచేష్ట న చేష్టతే స్మ, ౬౦ 

_(దేవ్య ఇతి,) తాం “రామ తస్తా దిత శ్నీఘం వనం గంతుం త్వ మర్హసీ” క్యాద్యు క్షకార్య 

యుకాం కైకేయీం, హాహాకృతం - హాహాశబ్దన్య కృతం కరణం యస్మిం స్త త్తథా, + సర్వం 

పరిచారకాదిబనజాతం. ౬౧ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషజే, పీతాంబరాఖ్యానె, అయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యానే, 

చతుస్త్రెంశ స్సర్గః. 
k 

+, 
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- అథ వేంచక్రింశ త్వళ్లః: 

a VA 

తతో నిర్ధాయ సహసా శిరో నిశ్వస్య చా౭౬సకృళ్, 
పాణౌ పాణిం వినిష్పిష్య దంతాకా కటకటాప చ. ఠా 

లోచనే కోపసంర శ్తే వర్ణం పూర్వోచితం జహక్, 

కోవాఖిభూత స్పహసా సంతాప మశుభం గతః. ౨ 

మన స్పమాతుమాబశ్చ సూతో దశరథన్వ సః, 

కంపయ న్నివ కైకేయ్యా హృదయం వాక్ళరై శ్ళితై :. శ 

వాక్యవజై) రనుపమై ర్నిర్భింద న్నివ చా౭.శుఖై:, 

కైకేయ్యా సృర్యమర్మాణి సుమంత్ర: |పత్యభాషత, ఇ 

యస్యా స్తవ పతి స్యక్తో రాజా దశరథ స్ప్వయం, 

భర్తా సర్వస్య జగత స్థ్రావరస్య చరస్య చ. ఏల 

న హ్యకార్యతమం కించి త్రవ దేవీహ విద్యతే, ౫౪. 

అథ పంచత్రింశ స్పర్షః 

హా చ కశ 

నుమరతస్య క్రై కేయీవిషయ కోపానుభవం దర్శయతి (తత ఇత్యాది.) కటకటాప్య, 
క టాక టాశబ్దయుక్తాకు కృత్వా, కటాకటాశబ్దా త్తతృరోతీ3ి ణ్యంతా ల్ల్యప్. కోపసంరక్తే కృత్వేతి 
శేషః, వర్ణం దేహకాంతిం, పూర్వోచితం వూర్యాభ్య సం, స్వాబావిక మిత్యర్థః. జహత్ తర్ధజకా... 

కోపరక్తాంగ ఇత్యర్థః. అశుభం తీవ మిత్యర్థః. మన స్పమీక్షమాణః కై కేయీావిషయ స్నేహరహితం 
జాన న్నిత్యర్థః. సూతః సారథిః, ఆశుగై రివ బాణై రివ స్థీతెః, వాక్యవజై 9: వాక్సారై:ః, మర్మాణి' 

మర్మ తుల్యాకా దోషాజ్షా, నిర్భిందకా (పకాశయః, ఇ 

(యస్యా ఇత్యాది.) యస్యా స్తవ, యయా త్వయేత్యర్థః. తవేత్యత తస్యా 
ఇత్యుసస్కార్యం. రోలు 
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(సుమం(తేణ_ కైకేయ్యాం కోహృపకాశనం) 

పతిఘ్నిం త్వా మహం మన్యే కులఘ్ని మపి చాంతత:. ఓ 

య న్షహేం|ద మివాఒజయ్యం దుప్పుకంప్య మివా౭_చలం, 

మహోదధి మివా౭.కో భం సంతాపయసి కర్మభిః. అ 

మా౭_వమంస్థా దశరథం భర్తారం వరదం పతిం, 

భర్తు రిచ్చా హి నారీణాం పుత్రకోట్యా విశిష్యతే, లా 

యథావయో హి రాజ్యాని (ప్రాప్నువంతి నృపక్షయే, 

ఇవ్వాకుకులనాథేఒస్మిం స్త ల్లోపయితు మిచ్చసి. ౯ 

రాజా భవతు తే పుత్రో భరత శ్యాస్తు మేదినీం, 

వయం తత్ర గమిష్యామో యత రామో గమిష్యతి, ౧౦ 

న హి తే విషయే కశ్చి ద్రాహ్మణో వస్తు మర్లతి, 

(పతిఘ్నీ మితి.) ఆంతతః పర్యవసానగత్యా, పతిహననద్యారా నర్వేషాం వినాశనా డితి 

భావః. తతై 9వ యు క్ష్యంతర మాహ (యదితి,) ౭ 

(మాఒవమంస్థా ఇత్యాది.) భర్తు రిచ్చా హి భర్తు రిచ్చానుసరణమేవ, వుతకోట్యా ఇతి 

పంచమీ. వుతానుసరణం త్యక్తా్యాపి భర్తు రిచ్చాఒనుసర్తవ్యేతి భావః. లా 

(యథేతి.) యథావయః వయః[కమ మనత్నికమ్య, జ్యేష్థాను క్రమేణే త్యర్థః. (పావ్నువంతి, 

వుుతా ఇతి శేషః. ఇక్యాకుకులనాథే, వర్తమాన ఇతి శేషః. తత్ వూర్వో క్రరాజధర్మద్యయం, ౯ 

(రాజేతి.) శాస్తు ఖాస్తు చ. ౧౦ 

(నేతి ) విషయే దేశే. “నీవృజ్ఞనపదౌ దేశవిషయా” విత్యమరః. ((బాహ్మణ ఇతి.) సత్చురుష. 

[110] 
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ఆశ్చర్య మివ పశ్యామి యస్యా స్తే వృత్త-మీద్భశం, 

ఆచరంత్యా న వివృతా సద్యో భవతి మేదినీ. ౧న 

మహా[బహ్మర్ధిజుష్టా వా జలంతో ఖీమదర్శనా:, 

ధిగ్వాగ్రండా న హింసంతి రామ(పవాజనే స్థితాం. ౧౩ 

ఆమం ఛిత్యా కుఠారేణ నింబం పరిచరే త్తు యః, 

య శ్రైనం పయలా సించే న్నైవాఒస్య మధురో భవేత్. ' 0౪ 

అభిజాతం హి తే మన్యే యథా మాతు సథైెవ చ, 

న హి నింవాత్ సవేత్ కెదం లోకే నిగదితం వచః. ౧౫ 

మాత్రోపలక్షణం. తృత హేతు మాహ (తాదృశ మితి.) తాదృశం |బాహ్మ ణనిర్గమనార్హం, 
అమర్యాదం జ్యేష్టా భిషేకాది మర్యాదాశూన్యం, య 

(ఆశ్చర్య మితి.) ఈదృశం అమర్యాదం, వృత్త మాచారం, ఆచరంత్యా యస్యా స్తే, మేదిని, 

న వివృతా న విదీరా, తస్యా స్తే, ఇద మవిదారణం. ఆశ్చర్యమివ పశ్యామి. ౧౨ 

(మహ్మాబహ్మర్షీ తి తి.) మహాబహ్మర్షి భిః వసిన్థాదిభిః, జూష్టాః (పయుక్తాః, జ్వలంతః తీ వాః, 
ధిగ్వాగ్గండా: ధిగి త్యేవంరూపాః వాగ్గండాః, రామ(ప్రవ్రాజనే, స్థితాం స్టిరబుద్గిం త్వాం, న హింసంతి. 

వాశబ్ద వీపకారార్థః, “వా స్యా ద్వికల్పోపసమయో రేవార్థ్ చ సముచ్చయ'' ఇతి విశ్వః. _ 03 

అథ కై కేయీదశ రథా వన్యాపదేశేన నిందతి (ఆమ మితి, ఇ ) ఆమం మధుర ఫలదం, కుఠారేణ, 

సద్యః బుద్ధీవూర్వకం ఛిత్వా, నింబం కటుఫలకం, యః పరిచరేత్ ఆలవాలాదికరణేన - సంరక్షేత్, 

యశ్చేత్యపి స వీవోచ్యతే. వనం నింబం, పయసా క్షీరేణ, సించేత్, అస్య ఆమం ఛిత్వా నింబం 

పయసా సించతః, స ఇతి శేషః. స నింబః, మధురః మధురఫలదః. నై న భవేత్. అనేన సుగుణం 

రామం వరవ్యాజేన వివాస్య కై కేయీచిత్తాను సరణం న యు క్ర మిత్యుక్తం. తేనచ సర్వథా కై కై కేయీ 

శటురేవే తు క్త కం. Cy 

(ఆభిజాత మితి.) అభిజాతం అభిజననం, స్వభావ ఇతి యూవత్.తే మాతు ర్యాదృశీ తాదృశీ 

తవాపి పకృతి రిత్యర్థః. కారణానుసారికార్యసం భవే లౌకికవాక్యం నిదర్శయకి (న హీకి) క్షాదం 

మధు, (సవే దిత్యః త ఇతికరణం బోధ్యం. ox 
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(సునుం|[తేణ కై కేయ్యాం కోష పకాశనం) 

తవ మాతు రసద్గాహం విద్మ: పూర్వం యథా శుకం, ౧౫౪. 

పితు సై వరద: కళ్చి దదౌ వర మనుత్తమం. ౧౬. 

సర్వభూతరుతం తస్మా త్సంజజ్లే వసుధాధిప:, 

తేన తిర్యగతానాం చ భూతానాం విదితం వచః. ౧౭ 

తతో జృంభస్య శయనే పిరుతా ద్ఫూరివర్చస:, 

పితు స్తే విదితో భావ సృ తత్ర బహుధాఒహసక్. ణల 

తత తే జననీ క్రుద్ధా మృత్యు పాశ మఖీపృతీ, 

హాసం శే నృపతే సౌమ్య జీజ్ఞాసామీతి చా=|బవీక్. ౧౯ 

నృప శ్చోవాచ తాం దేవీం దేవి శంనామి తే యది, 

తతో మే మరణం సద్యో భవిష్యతి న సంశయః. దం 

కైకేయ్యాః పతిఘ్నత్వస్వభావో మాతృసంబంధ (ప్రయుక్త ఇతి (పస్తావం కృత్యా తన్మాతు 

వృత్తాంతం వక్తు ముషకమతే (తవ మాతు రిత్యాదినా.) అసద్దాహం అనదర్హాభినివేశం, వూర్వం,. 

యథా యేన | పకారేణ, సుతం, తథా విద్మః. ౧౫౪. 

(పితు రితి.) కశ్చి ద్యోగీ, గంధర్వ ఇతి |శుతం. తస్మాత్ వరదానాత్, రుతం శబ్దం. 

“తిరశ్చాం వాశితం రుతి మిత్యమరః. సంజజ్ఞే సమ్యక్జ్ఞాతవాకా, తేన సర్వభూతరుతజ్డే న రాజ్ఞా, 

తిర్యగ్గతానాం తిర్యగ్గమనానాం. ౧౩ 

(తత ఇతి. జృంభస్య పిపీలీకావిశేస్య. శయనే శయనపమీపే, పర్యంకాధఃపదేశ 

ఇత్యర్థ £. భూరివర్చస ఇతి పితు ర్విశేషణం. వరలాఖేనాఒధికతేజన ఇత్యర్థః. జృంభ విశేషణం వా. 

తదా సువర్ణవర్చన ఇత్యర్థః. 'స్వర్దేసి భూరి” త్యమరః. సః పితా, తత రుతే విషయే, బహుధా 

ద్వి (హ్రైః, అహసత్. ౧౮ 

(తతేతి.) తత్ర హాసవిషయే, [క్రుద్ధా మాం పరిహసతీతి |కుద్దా, హే నృపతే, హాసం హాస 

నిమిత్తం, జిజ్ఞాసామి జ్ఞాతు మిచ్చ్భామి. ౧౯-౨౦ 
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మాతా తే పితరం దేవి తతః కేకయ మట్రవీక్, 
శంస మే జీవ వామావాన వూ మపహసిష్యసి. ౨0 

పియయా చ తథోక్త స్పకా కేకయ: పృథివీపతిః, 
తస్మై తం వరదాయా౭_ర్థం కథయామాస త త్త్వత:. _9౨ 

తత స్స వరద స్పాధూ రాజానం |పత్యభాషత, 

(మియతాం ధ్యంసతాం వేయం మా కృథా స్వం మహీపతే. ౨3 

స త మృుత్వా వచ స్తస్య ప్రసన్నమనసో నృపః, 

మాతరం తే నిరాన్యాఒశు ఏజహార కుబేరవక్. ౨౪ 

తథా త్వ మపి రాజానం దుర్దవాచరితే పథి, 

అసధ్రాహ మిమం మోహాత్ కురుషే పాపదర్శిని. ౨౫ 

సత్య శ్వాద్య (పవాదో౭=.యం లౌకిక: |పతిభాతి మా, 

పిత్తూజ సమనుజాయంతే నరా మాతర మంగనా:. ౨౬ 

(మాతేతి.) జీవ వా, మా వేత్యనేన కై కేయీమాకు; పతిఘ్నీత్వ ముక్తం. ౨౧ 

(వపయయేతి) వరదాయ తత్త్వతః కథయమాస అత్యంత సంక టేపి విమృశ కారీ సఖా 

వరదాయ కథయామా సేత్యర్థః, ని 

(తత ఇతి.) ధ్వంసతాం స్వాధికారాత్ (ప్రచ్యుతా స్యాత్. ౨౩-౨౪ 

ఉక్తమర్థం [ప్రకృతే నిగమయతి (తథేతి.) దుర్దనాచరితే పథి, స్థితేతి శేషః. అసద్గ్రాహం 

ఇసదర్థాభినివేశం. ౫ 

(సత్య ఇతి. ) సత్య ఇతి, మా మాం, | పతిభాతీ త్భన్వయః, అభితః సరిత ఇత్యాదినా 

(పతియోగే ద్వితీయా. 'పిత్తూజ సమనుజాయంతే అత ఇతికరణం (దష్టవ్యం. పితృసమాన 
ఒలు 

అక్షణా జాయంత ఇత్యర్థః. అంగనాః వుత్యః. ౨౬ 
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'(మీమంతేణ కైకేయ్యాం కోప పకాశనం) 

నైవం భవ గృహాజేదం 'యచాహ వసుధాధిపః, 
భర్తు రిచ్చా ముపాస్వేహ జనస్యాఒస్య గతి ర్భవ. ౨౬ 

మా త్వం ప్రోత్సాహితా పొపై ర్లేవరాజనమ ప్రభం, 

భర్తారం లోకభర్తార మసద్దర్మ ముపాదధాః: ౨౮ 

న హి మిథ్యా (పతిజ్ఞాతం కరిష్యతి తవా౭౬.నఘ:, 

శ్రీమాకా దశరథో రాజా దేవి రాజీవలోచనః:. ౨౯ 

జ్యేష్టో వదాన్య: కర్మణ్య స్స్ప్వధర్మపరిరక్షితా, 

రకితా జీవలోకస్య బలీ రామోఒభిషిచ్యతాం. ఆం 

(నేతి.) నైవం భవేతి పాఠః. నేయా భవేతి పాఠే- నేయా నేతుం యోగ్యా, విధేయా 

భవేత్యర్థః, వనుధాధిపః, యదాహ .- “శ్వ వీవ వుష్యో భవితా శ్వోఒభిపషిచ్యేత మే సుతి ఇతి 

యద్వచన మాహ, ఇదం గృహాణ, అస్య జనస్య పౌరజానపదస్య గతి శృరణ మితి 

సాంత్వో క్రీః. ౨౭ 

(మేతి, అసద్ధర్మం కనిష్టాభిపేక వూర్వకజ్యేష్టవివాసనరూపం, మోపాదధాః మా [గగ్రాహయ. 

వేవం క్రియనూణే మమ వరస్య కాగతి? రిత్యాశంక్య (పకారాంతరేణ గతి ర్భవిష్యతీత్యాహ - 
(న హీతి,) (పతిజ్ఞాతం (పతిశ్రతం వరద్వయం, త న్మిథ్యా న కరిష్యతి, రాజ్యాద స్యధికమూల్యరత్న 

-భూషణసంమానాదిభి స్పఫలం కరిష్యతిత్యర్థః. ౨౯ 

రామస్య రాజ్యాభి షేకార్త తాసాధనగుణా నాహ (జ్యేష్ట ఇతి.) కర్మణ్యః కర్మణి సాధుః, 

-సడాచారపర ఇత్యర్థః, వదాన్యః ఉదారః, స్వధర్మ పరిరక్షితా-స్వధర్మ స్య దుష్టన్ని గహవూర్వక 

శిష్టపరిపాలనరూపక్ష తియధర్మ స్య, పరిరక్షితాా బలీ రామో౭ఒభిషిచ్యతాం, త్వయేతి శేషః. 

ఆ భి మేకానుముతి: [కియతా మిత్యర్థః, తం 
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పరివాదో హి తే దేవి మహాజా లోకే చరిష్యతి, 
యది రామో వనం యాతి విహాయ పితరం నృపం. 3౧- 

న- రాజ్యం రాఘవః పొతు భవ త్వం విగతజ్వరా, 

న హి తే రాఘవా దన్య: క్షమః పురవరే వసేక్,. త౨- 

రామే హి యావరాజ్యస్టే రాజా దశరథో వనం, 

(పవేక్యుతి మహేష్యూసః పూర్వువృత్త మనుస్మరకా. 33-- 

ఇతి నొంత్రైశ్చ తీక్టై.శ్చ కైకేయీం రాజసంసది, 

సుమంత్ర: కోభయామాస భూయ ఏవ కృతాంజలిః. ఈ ౪" 

నైవ సా తుభ్యతే దేవీ న చ స్మ పరిదూయతే, 

న చాన్యా ముఖవర్ణ స్య వి(క్రియా లత్ష్మ్యుతే తదా. 3౫. 

ఇతి (శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, పంచ, త్రింశ స్సర్గః. 

~ -భమ్తైటాామైమైోన 2 క్ ల 

(పరివాద ఇతి.) పరివాదః అపవాదః, దోషవాద ఇత్యర్థః. CT 

(స ఇతి) తే పురవరే, హి యస్మాత్ కారణాత్, క్షమో రాఘవా దనో న వసేత్, అత స్స 

రాఘవో రాజ్యం వాత్వితి సంబంధః, యద్వా, రాఘవా దన్యః వురవరే రాజతయా వసకా భరతః, 

తే, నక్షమఃన యుక్తః. కనిష్ట భయా రాజ్యే స్థాపయితుం న యు క్ర ఇత్యర్థః, హితే హితకరణే,. 

న క్షమ ఇతి వా. ఏవి 

(రామ ఇతి.) వూర్యవృత్తం ఇక్షాకుకుల్మ్కకమాగతవృ త్తం. 3-2౪ 

(నెతి,) ముఖవర్ణస్య ఉ(గముఖ వర్ణస్య. 9౫. 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజనిరచితే, శ్రీరామాయణభూషతే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

పంచ(త్రింశ స్పర్షః 

ల నన కో 
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అథ ష్మట్రింశ స్పర్గః, 

తత స్పుమంత్ర మైక్వాక: పీడికో౭_త్ర [పతిజ్ఞయా, 

సబాష్ప మతినిశ్న్వస్వ జగాదేదం పునః పునః. ౧ 

సూత రత్న సుసంపూర్ణా చతుర్విధబలా చమూః, 

రాఘవస్యా౭నుయా శ్రార్థం కీపం [(పతివిధీయతాం. చి 

రూవాజీవాశ్చ వాదిన్యో వణిజశ్చు మహాధనా:, 

శోభయంతు కుమార స్య వాహనీం సుపనారితా:, 3 

యే చైవ ముపజీవంతి రమతే యైెశ్చ వీర్యత:, 

తేషాం బహువిధం దత్వా తాన వ్యత నియోజయ. “౪ 

ఆయుధాని చ ముఖ్యాని నాగరా శ్నక టొని చ, 

అనుగచ్చంతు కాకుక్ స్థం వ్యాధా శ్చా౭రజ్యగోచరా:. x 

అద షట్రింశ స్పర్షః 

(తత ఇత్యాది.) తతః కై కేయోసమ్మ త్యభావానంతరం, అత వరదానవిషయే. 2 

(సూతేతి.) అనుయాత్రార్థం, | పతివిధయతాం | పేష్యతాం, ౨ 

(రూపాజీవా ఇతి.) రూపాజీవాః వేశ్యాః - “వారస్త్రీ గణికా వేశ్యా రూపాజీవే” త్యమరః. 

వాదిన్యః పరచిత్తాకర్ష ణచతురవచనాః, సుపసారితాః శిబిరదేశే పణ్యపదార్గ పసారణం కుర్వంతః. త్రి 

(య ఇతి.) వీనం రామం, బహువిధం సువర్ల్ణ్లరత్నవస్రాదికం, ఆత వాహిన్యాం. ౪ 

(ఆయుధానీతి.) ఆయుధాని ఆయుధధరాః, నాగరాః నగరజాః శ్రేష్థినక, శకటాని 

తై లఘృతాది(పాపకాణిి వ్యాధా: వనే మార్గ్లదర్శినః. ౫ 
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నిఘ్నణా మృగాళి కుంజరాంశ్చ: పిబం శ్చారణ్యకం మధు, 

నదీశ్చ వివిధా: పశ్య న్న రాజ్యస్య స్మరిష్యతి. 

ఛాన్యకోశశ్చ యః కశ్చి ద్ధనకోశశ్చ మామక:, 

తౌ రామ మనుగ చ్చేతాం వసంతం నిర్ణనే వనే. 

యజ పుణ్యేషు దేశేషు విసృజం శ్చాప్రదఠీ.ణా:, 

బుషిభిశ్చ సమాగమ్య |పవత్స్యతి సుఖం వనే. 

భరతశ్చ మహాబాహు రయోధ్యాం పాలయిష్యుతి, 

నర్యకామై స్సహ శ్రీమాకా రామ స్సంసాధ్యతా మితి. 

ఏవం బువతి కాకుత్ స్టే కైకేయ్యా భయ మాగతం, 

ముఖం చా ప్యగమ చ్చోషం స్వరశ్చాపి న్యరుధ్యత. 

నొ విషళ్ఞా చ సంత్రస్తా ముఖేన పరిశుష్యతా, 

రాజాన మేవాఒభిముఖీ కైకేయీ వాక్య మబివఏీక్. 

(నిఘ్నన్నితి.) రాజ్య స్వేతి అధీగర్జదయేశాం కర్మణీతి షష్టీ, 

(ధాన్యకోశ ఇతి.) కోశో వాసస్థానం, అనుగచ్చేతాం, గోణ్యుష్టాదిముఖేనేతి శేషః, 

(యజ న్నితి) విస్ఫిజకా, దద దితి యావత్. దక్షిణా: యజ్ఞ దక్షిణాః. 

(భరత ఇకి,) అయోధ్యాం పాలయిష్యతీతి సోపాలంభో _క్తిః సర్వకామై 

సంసాధ్యతాం (పస్థాప్యతాం, ఇతిశబ్లో నియోగసమా ప్రివాచకః. 

(సేతి.) ముఖేనే త్యుపలక్షణే తృతీయా. 

టా! 

౧ = 

(షి కా 
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(కైకేయ్యా పరివార(పేషణ నిరోధనం) 

రాజ్యం గతజనం సాధో పీతమండాం సురామివ, 

నిరాస్వ్యాద్యతమధం శూన్యం భరతో నా౭భిపత్స్యతే. ౧౨ 

కెకేయ్యాం ముక్తలజ్ఞాయాం వదంత్యా మతిదారుణం, 

రాజా దశరథో వాక్య మువాచా౭.యతలోచనాం. ౧౩ 

వహంతం కిం తుదసి మాం నియజ్య ఛురి మాఒహితే. 

అనా ర్యే కృత్య మారబ్దం కిన్న పూర్ణ ముపారుధ!, ౧౪ 

తసెత త్కోధసంయుక్త ముక్తం శుత్వా వరాంగనా, 

కైకేయీ డ్వీసణం క్రుద్దా రాజాన మిద మబవీజ్. ౧౫ 

ఇ 

(రాజ్యమితి.) పీతమండాం, “మండం దధిభనం మి” తి మండశబ్లో యథా దధిసార 

వాచకః తద్వ దత్రాపి మండశబ్లేన సురాసార ఉచ్యతే. సాధో ఇతి సహాసో శక్తిః. నిరాస్వాద్యతమం 
నిర్ణతభోగ్యవస్తు యు క్రం. ౧౦=ది౨ 

(కై కేయ్యా మితి.) ఆయతలోచనా మితి దై న్యో క్రిమూలసొందర్యో క్రిః. | ౧౩ 

(వహంత మితి ) హే ఆహితే అహితకారిణి, దురి వరదానహేతుకభరతాభిపేచనరామవివాసన 
రూప దుర్వహభారే, నియుజ్య, తథా వహంతం మాం, వత్సతర మివ, కం తుదసి వ్యథయసి? 

త్వదాజ్ఞ ప్రరామవివాసనకారిణం కిమర్థం వునరపి పీడయసీ? త్యర్థః, కిమధునా పీడ్యతే? వూర్వ మేవ 

బవతాదత్తం ఖల్వి త్య(త్రాహ (అనార్య ఇతి.) హే అనార్యే, ఆరబ్ధం కృత్యం 'సేనాపేషణొదికం, 

వూర్వం వరప్రార్థనకాలే, కిమర్థం నోపారుధః నోపరుద్ధవతీ?,న పార్థితవతీతి యావత్. వరయాచనా 

కాలే అనుద్దాటిత త్యాత్ సేనా.పేషణొదికం న నివర్తితవ్య మితి భావః. ౧౪ 

(తస్యేతి.) ద్విగుణం (కుద్దా (పకారాంతరేణ మదభిమతం విఘటయతితి బహుతరం 

(కుద్దేత్యర్థ:. ౫ 

[111] 
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తవైవ వంశే సగరో జ్యేస్టపుతు ముపారుధత్, 
అసమంజ ఇతి ఖ్యాతం తథాఒయం గంతు మర్హతి. ౧౬ 

వివ ముక్తో ధిగిత్వేవ రాజూ దశరథోఒబువీత్, 

వ్రడితశ్చ జన స్పర్వ స్సా చ తం నా౭_వబుధ్యత. ౧౪ 

తత్ర వృద్ధో మహామాత్ర స్పిద్ధార్డో నామ నామతః, 

శుచి రృహుమతో రాజ్ఞ: క్రైకేయో మిద మబఏక్. ౧౮ 

ఆసమంజో గృహీత్వా తు |క్రీడతః పథి దారకాక్షా, 

సరయ్యాః: [పతప న్నప్పు రమతే లేన దుర్మతిః. ౧౯ 

తం దృష్ట నాగరా స్సర్వే క్రుద్ధా రాజాన మబు్రువజా, 

అసమంజం వృణీమ్యైక మస్మాజ వా రాష్ట్రవర్ధన. ౨౦ 

తా నువాచ తకో రాజా కిన్నిమిత్త మిదం భయం, ౨04 

తా శ్చాపి రాజ్ఞా సంపృష్టా వాక్యం (పక్పతయో౭బువజ. - విం 

యద్యపి వూర్వ మిదం న వృతం, తథా ప్యర్థసిద్ద మిత్యాశయేనాహ (తవై వేతి.! ఉపారుధ 
దితి నిష్కాసన మేవోచ్యతే, గంతుమర్హతీతి నిర్దేశాత్, (తథాఒయ మితి) నిర్ధన వీవేత్యర్థః ౧౬ 

(వీవ మితి.)  పకిజ్ఞాతాకిరి క్తేసి చాపలవతీం విందతి (ధిగితి.) సా క్లైకేయీ, తం వీళితం 
జనం, నాఒవబుద్ధ్యత నాజీగణత్. ౧౬ 

(తతేతి.) మహామాతః (పధానః, శుచిః అకుటిలః. ౧లా 

(అసమంజ ఇతి.) దారకాజ బాలకాళా, తేన (పక్షేపేణ, సశబ్దబుద్భుదజననేన, హసక్షా 
రమత ఇత్యర్థః. ౧౯ 

(తమితి.) వృణీష్వ ఆత నగరే స్థాపయ. ౨౦ 

(తొనితి) భయ మిత్యనంతర మితికరణం (దష్టవ్యం. ౨౦౪ 

(తొ ఇతి) (పకృతయ।ః (పజాః ౨౧ 



అయోధ్యాకాళ్లే-పషట్ట్రి౦శస్స్పర్ల ; 883 

(కైకేయ్యా పరివార్మప్రేషణనిరోధనం 

1క్రీడత స్తేష నః పుత్రాణ బాలా నుద్భాంకచేతనః, 

సరయ్యాం (ప్రకి.ప న్మార్ధా్ర దతులాం (పీతి మశ్ను శే. ౨౨ 

స తాసాం వచనం శుంత్వా ప్రకృతీనాం నరాధిపః, 

తం తత్యాజాఒహితం పుత్రం తేషాం ప్రియచికీర్షయా, ౨5 

తం యానం శీఘు మారోవ్య సభార్యం సపరిచ్చదం, 

యావజ్జీవం వివాస్యోఒయ మితి స్వా నన్వశా త్పితా. ౨౪ 

స ఫాలపిటకం గృహ్య గిరిదురా జ్యలోళయక్, 

దిశ స్పర్వా స్వ్యనుచరకా స యథా పావక ర్మకృత్. ౨౫ 

ఇత్యేవ మత్యజ దాాజా సగరో వై సుధార్మ్నిక :, 

రామః కి మకరో క్పాపం యేనైవ ముపరుధ్యతే. ౨౬. 

నహి కంచన పశ్యామో రాఘవన్యాఒగుణం వయం, 

దుర్లభో హ్యస్య నిరయ శశాంక స్యేవ కల్మషం. విజ 

అథవా దేవి దోషం త్వం కంచి త్పశ్యసి రాఘవే, 

త మద్య బూహి తత్త్వేన తతో రామో వివాస్యతాం. ౨౮ 

అదుష్టస్య హి సంత్యాగ సృత్పథే నిరతస్య చ, 

నిర్ణహే దపి శక్రస్య ద్యుతిం ధర్మనిరోధనాక్. ౨౯ 

(క్రీడత ఇతి.) ఉద్భాాంతచేతనః (భాంత బుద్ధిః. ౨౩ 

(తమితి ) ఆన్వశాత్ అనుశిష్టవాకా. వ్ ౪ 

(న ఫాలేతి.! ఫాలం కందమూలాదిఖననసాధనం, పిటకా తద్ధారణపా[త్రం, వీకవద్భావః. 

గృహ్య గృహీత్వా అలోళయత్, కందమూలాద్యర్థ మఖన దిత్యర్థః. యథా పాపకృ త్తథా చర 

న్నలోళయ దిత్యన్వయః ౨౫% 

(ఇతీతి.) ఉపరుద్ధ్యతే వివాస్యతే. ౨౬ 

(న హీతి.) నిరయః నిరయహేతుభూతో దోషః ఎచీరిం౨౯ 
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త దలం దేవి రామస్య (శియా విహతయా త్వయా, 
లోకతోపి హి తే రకు: పరివాద శ్యుఖాన నే, . 30 

శ్రుత్వా తు సిద్ధార్ధవచో రాజా శ్రాంతతరస్వన:, 
శోకోపహతయా వాచా కైకేరూ మిద మృబవీక్. 3౧ 

ఏత ద్వచో నేచ్చసి పాపవృత్తే హితం న జానాసి మమా=.త్మనో వా, 

ఆస్థాయ మార్గం కృపణం కుచేష్టా చేష్టా హితే సాధుపథో దపేతా. తివి 

అను(వజిష్యూ మ్యహ మద్య రామం రాజ్యం పరిత్యజ్య సుఖం ధనం చ, 

సమైవ రాజ్ఞా భరతేన చ త్వం యథా సుఖం భుజత్వు చిరాయ రాజ్యం. 33 

ఇతి శ్రీమదామాయట్చే అయోధ్యాకాండే, షట్రింశ స్ఫర్గః. 

(తదితి.) విహతయా (శియా అలం అభిషేక విఘాతం మా కుర్విత్యర్థః. రక్ష్యః పరిహరణీయః, 

పరివాదః నిందా. . 30 

((శుత్వేతి.) శాంతతరః హినతరః. 30 

(వీతదితి.) వీతద్వచః సిద్ధార్థవచః, కృపణం కుక్సిత మిత్యర్థః 'కదరేర కృపణక్షుదే" 

త్యమరః. కుచేఫై. త్యేత దుపపాదయతి (చేష్టా హీతి.) పం ౩3 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అరూధ్యా3'ండవ్యాఖ్యారే, 

షట్టింశ స్సర్గః 

రెం 



అయోధ్యాకాజే-సప్ర(త్రంశే స్సర్గః రకర 

(శ్రీరామాదీనాం వల్కాలాదిిగహణక6) Y 

అథ సప్తతింశ స్సర్గః 
— క 

మహామాత్రవచ 'శృుత్వా రామో దశరథం తదా, 

అభ్యభాషత వాక్యం తు వినయోజ్జో విసీతవక్. . ణం 

త్య క్రభోగస్య మే రాజా వనే వన్యేన జీవత, 

కిం కార్య మనుయా(తేణ క్యక్తసంగస్య సర్షతః, ౨ 

యో హి దత్వా ద్విపష్మశేష్టం కక్వాయాం కురుతే మనః, 

రజ్ఞాస్నే హేన కిం తస్య త్యజత: కుంజరో క్రమం. ఈ 

తథా మను సతాం శేష్ట కిం ధ్వజిన్యా జగత్పతే, 

సర్వాణ్యేవాఒనుజానామి చీరాజ్యేవాఒనయంతు మే. _. ౪ 

అవ సష్పతింశ న్సర్లః 

(మహామా(తేత్యాది.) మహామాత్రవచః సిద్దార్థవచః, వినితవత్ వినీత ఇవ, ఆభ్యభాషత 

-సవినయ మాహేత్యర్థః, య 

(త్యక్రభోగస్వేతి.) అనుయాత్రేణ అనుగతబలేన, భోగత్యాగేపి సంగో వ ర్రతే లౌకికానాం, 
సోఒపి నాస్తేశ్యోహ (త్య క్తసంగస్య సర్వత ఇతి.) వ 

(య ఇతి.) కళ్ష్యాయాం ఇభబంధనరజ్డౌ. “కక్ష్యా _పకో సై. హర్మ్యాదౌ కాంచ్యాం మధ్యేభ 

బంధన ఇత్యమరః. | 3 

(తథేతి. ? ధ్వజీన్యా సేనయో, సర్వాణి త్వయా మహం దాతు ముద్యుక్తాని అనుజోనామి 

[(పదదామి, భరతో మేతి శేషః. సర్వాణి కార్యాణి సమ్యక్ జానామీత్సి వా౭ర్థః. చీరాణ్ వల్కలవస్తాణి, 

-ఆనయంతు, పరిచారకా ఇతి శేషః. బ్ర 
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ఖని(త్రపిటకే చోఖే సమావయత గచ్చత. 
చతుర్దశ వనే వాసం ఎర్జాణి వస్తతొ మమ. ౫. 

అథ చీరాణి కైకేయీ స్వయ మాహృత్య రాఘవం, 

ఉవాచ పరిధత్స్వేతి జనౌఘ నిరపతువా,. ౬. 

స చీరే పురువ్యాఘు: కైకేయ్యా: (ప్రతిగృహ్య తే, 
సూడ్ష్మువ(స్త్రు మవకిప్య మునివస్తా జ్యవ స్త హ. రై... 

లక్షుజ శ్చాపి తత్రైవ విహాయ వసనే శుభే, 

తాపనొచ్చాదనే చైవ జగాహ పితు రగత:. లా 

అథా౭.౬త్మపరిధానార్థం సీతా కౌశేయవాసినీ, 
సమీక్యు చరం సంత్రన్తా పృషతీ వాగురా మివ, ౯ 

సా వ్యపతృుపమాణబేవ ప్రగృహ్య చ సుడుర్మనా:, 

కెకేయీకుశచిరే తే జానకీ శుభలకుణా. ౧౦ 

అశుసంపూర్ణనేతా చ ధర్మజ్ఞా ధర్మదర్శిని, 

గంధర్వరాజ పతిమం భర్తార మిద మ'బవీక్, oc 

కథం ను చిరం బధ్నంకి మునయో వనవాసిన:, ౧౫౪ 

(ఖని తపిటకే ఇతి.) ఖని తం అవదారణం, పిటకం, అల్పార్ధే కపత్యయః. ఫలమూలాద్యా 
హరణయోగ్యాల్పకండోలః, “కండోలపిటా' విత్యమరః. వాసం వసతః వాసం కుర్వత ఇత్యర్థః. ౫-౬ 

(స ఇతి.) సక్టీరామః, కైకేయ్యా స్పకాశాత్ మునివస్తాణి పరిగృహ్య, తేషు ద్వే చీరే 
ఉత్త రీయాంతరీయరూపే, సూక్ష్మవస్త మవక్షిప్య, అవస్త హ ఆదీధర దిత్యర్థః. ౮ 

(ఆశథేతి,) సంతస్తా, అభవదితి శేషః. పృషతీ మృగీ, వాగురాం మృగబంధనీం, “వాగురా 
మృగబంధనీ త్యమరః, కా 

(సేత్సి వ్యష్మతపమాణా విశేషేణ లజ్జిమానా, క్లైకేయీకుశచీరే కైకయీ సంబంధినీ 
కుశచీరే, ధర్మజ్ఞా పాతివత్యధర్మజ్ఞా, ధర్మదర్శినీ స్వానుష్థానేన పాత్మివత్యధర్మదర్శిని, బధ్నం 
తీదమ్మబవీ దితి సంబంధః. ౧౦-౧౦౪. 
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(శ్రీరామాదీనాం వల్కలాది[గహణం) 

ఇతి హ్యకుశలా సీతా సా ముమోహ ముహుర్ముహుః. లివి 

కృత్వా కంఠే చ సా చీర మేక మాదాయ పాణినా, 

తస్థా హ్యకుశలా తత్ర వీళికా జనక తాత్మజా, . ౧౩ 

తస్యా స్తక్ కప మాగమ్య రామో ధర్మభృాతాం వరః, 

వీరం బబంధ సీతాయా: కౌశేయస్యోపరి స్వయం. ౧౪ 

రామం [పేత్యు తు సీతాయా బధ్నంతం చీర ముత్తమం, 

అంత:పురగతా నార్యో ముముచు ర్యారి నే|తజం. ౧౫ 

-ఊచుశ్చ పర మాయస్తా రామం జ్వలితతేజసం, 

వత్స నైవం నియుక్తేయం వనవాసే మనస్వినీ: ౧౬ 

పితు ర్వాక్యానురోధేన గతస్య విజనం వనం, 

తావ ద్దర్శన మస్యాం న స్పఫలం భవతు |వభో. ౧౭ 

లక్ష్మణేన సహాయేన వనం గచ్చస్వ పుత్రక, 

నేయ మర్లతి కల్యాణీ వస్తుం తాపసవ ద్వనే.. ౧౮ా 

(ఇతీత్యర్థం.) ముమోహ స్తబ్దా బభూవేత్యర్థ :. ౧౨ 

తదేవ వివృణోతి (కృత్వేతి.) - ౧౩-౧౪ 

(ఊమురితి.) వవం త్వ మివ, ఇయం సీతా, (వనవాసే న నియుక్రేతి) పితేతియావత్, ౧౬ 

(సితురితి) తావ త్రవాగమనపర్యంతం, పితు ర్వాక్యానురోధేన విజనం వకం గతస్య తవ 

దర్శనం, అస్యాం సఫలం భవతు త్వా మివై నాం (దక్ష్యామ ఇతి భావః, గకిం౧ల౮ా 
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కురు నో యావనోం పుత్ర సీతా వీర్ణకు' భామినీ, 

ధర్మనిత్య సయం స్థాతుం న హీ దాసీం త్వ మిచ్చసి. ఇకా 

తాసా మేవంవిధా వాచ శ్చణ్వక దశర థాత్మజ:, 

బబంధైవ తదా చీఠరం సీతయా తుల్యశీలయా. . ౨౦. 

చీరే గృహీతే తు తయా సమీక్యు నృపతే ర్గురు:, 

నివార సీతాం కైకేయీం వసిష్టో వాక్య మబవీక్. ౨ 

అతి ప్రవృత్తే దుర్మేధే కై కెకేయి కులపొంసని, 

వంచయుత్వా చ రాజానం న (పమాజే౭_వకిష్ట సే, ౨౨- 

న గంతవ్యం వనం దేవ్యా సీతయా శీలబర్జితే, 

అనుష్టా స్యతి రామస్య సీతా 1పకృృతమాసనం. ౨౩. 

ఆత్మా హి దారా స్పర్వేషాం దారసం[గహవ ర్తినాం, 

ఆత్మేయ మితి రామస్య పాలయిష్యతి మేదినీం”. వా 

ఆథ యాస్యశి వైదేహీ వనం రామేణ సంగతా, " 

వయమ ప్యనుయాసా గ్రమ వురం చేదం 'గమిష్యుతి. - ౨౫%. 

(తాసా మితి.) సీతయేతి షష్ట్యర్ణే తృతీయా, (బబంధై వేతి.) కై కేయ్యనుజ్ఞాభావా 
దితి భావః. టఅకొ-౨౦౧ 

(ఆతీతి.) ఆతి పవృ శ్రే అతి'కమ్య (పవ ర్రమానేే (పమాణే మర్యాదాయాం - “పమాణం 

హెతుమర్యాదా శా(స్ర్రయత్నపమాతృప్వి" త్యమరః. ౨౨ 

(న గంతవ్య మితి.) | పకృతం (ప్రస్తుతం, ఆసనం సింహాసనం, అనుష్టాస్యతి అధిష్టాస్యతి,౨౭ 

(ఆత్మేతి.) దారసంq్మగహవ ర్తినాం గృహస్థానాం, (అత్మేయ మితి) “అర్ధో వా వష ఆత్మనో 

యత్పత్నీ” తి శుతే రితి భావః, చి ళం ఛ్రి ౫ 



అయోధ్యా కాళ్టే-సప్తత్రింశస్పర్ల : 885 

(శ్రీరామాదీనాం వల్కలాది[గహణం) 

అంతపాలొశ్చ యాస్యంతి సదారో యత రాఘవః, 

సహోపజీవ్యం రాష్ట్రం చ పురం చ సపరిచ్చదం. ౨౬ 

భరతశ్చ సశతుఘ్న శ్చీరవానా వనేచర:, 

ఏనే వసంతం కాకుక్ స్థ మనువత్స్యతి పూర్వుజం, ౨౬ 

తత శ్యూన్యాం గతజనాం వసుధాం పాదపై సృహ, 

త్య మేకా శాధి దుర్చృుత్తా ప్రజానా మహితే స్థితా. ౨౮ 

న హ్ త దృవితా రాష్ట్రం యత రామో న భూపతిః, 

త ద్వనం భవితా రాష్ట్రం యత్ర రామో నివత్స్యతి. ౨౯ 

న హ్యదత్తాం మహీం పితా భరత శ్నాస్తు మర్లతి, 

త్యయి వా పుత్రవ ద్వస్తుం యది జాతో మహీపతే:. 30. 

యద్యపి త్వం ఊకితలా గనం చోత్స్పతిష్యుసి, 

పితృవంశ చరిత జ స్వో౭_న్యథా న కరిష్యతి. 30౧ 

తత్త్యయా పుత్రగర్ధిన్యా పుత్రస్య కృత మ[ప్రియం, 

లోకేహిసన వి ద్యేత యో న రామ మనువతః; తిం 

(అంతపాలా ఇతి,) అంతపాలాః రాష్ట్రాంతపాలకాః దండనాయకాః, సహోపజీన్యం జీవాజీవ 

రూపధనసహితం, సపరిచ్చదం దాసదాసేశకటాదిపరికరయు క్షం. ౬-౨ ౯ 

(నేతి.) అదత్తాం , పీతివూర్వక మదత్తాం. 30-3౧. 

(తదితి) వుతగర్ధిన్యా వు తవిషయస్నే హయు క్రయా, 32 
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(దత్యుస్య దైవ కైకేయి పశువ్యాళమృగ ద్విజాకా, 

గచ్చత సృహ రామేణ పాదపాంశ్చ తదున్ముఖాళ. 33 

అథో త్రమా న్యాభర జాని దేవి దేహే స్నుషాయై వ్యపనీయ చరం, 

న చీర మస్యా: (పవిధీయతేతి న్యవారయ త్తద్వసనం వసిష్ట: తళ 

ఏకస్య రామస్య వనే నివాస స్ర్ర్వ్రయా వృతః కేకయరాజపు త్రి, 

విభూషితేయం (ప్రతిక ర్మని త్యా వస త్వర ణ్యే సహ రాఘవేణ. 3౫ 

యానై శ్చ మై: పరిచారతైశ్చ సుసంవృతా గచ్చితు రాజపుత్రీ, 

వస్రైశ్చ సర్వై స్పహిత్రె ర్విధానై ర్నేయం వృతా తేవరసంపదానే. 3౬ 

తస్మిం స్తథా జల్పతి విప్రముఖ్యే గురౌ నృపస్యా౭_|పతిమప్రభావే, 

నైవ స్మ సీతా వినవృ త్రభావా పియస్య భర్తుః: (పతికారకామా. 3౭ 

ఇతి (శ్రీముదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, స ప్రత్రింశ స్సర్గః. 

(దక్ష్యసీతి.) (పాదపాంశ్చ తదున్ము ఖా నితి) వృక్షాణాం తదున్ముఖత్వం నామ రామవిషయ 

స్నేహాస క్రత్వం, తథోపరిష్టాత్ స్పషిభవిష్యతి - “అపి వృక్షాః పరిమ్హూనా స్పవుష్పాంకురకోరకా” 

ఇతి. 98 

వీవం వసిష్టో భావ్యర్థ ముక్త్వా (పకృతమాహ (అథేత్యాది.) వ్యపనీయ నిరస్య, (పవిధీయత 

ఇతితి నక్తవ్యే (పవిధీయతేతి సంధి రార్గః. ఆళి 

న ప్రవిధీయత ఇత్యేత దుపపాదయతి (వీకస్యేతి) 'పతికర్మ నిత్యా అలంకారనియతా, 

నిత్య మలంకర ణయోగ్యేత్యర్థ ః, 3౫ 

(యానై రితి) విధానైః: భృంగారాద్యుపకరకైః. 9౬ 

(తస్మిన్నితి.) [పతికారకామా (పతికారం సదృశకరణం, కామయమానా, బర్హృసదృశతయా 

వనవాసకరణ మిచృంతీత్యర్థః. వినివృత్తభావా చీరపరిధానా ద్వినివృత్తభావా, న బభూవేతి. 38౭ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యా నె, 

సప్తతింశ స్సర్గః, 
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అథ ఆష్ట త్రింశ స్పర్షః 

తస్యాం చీరం వసానాయాం నాథవత్యా మనాథవక్, 

(పమక్రోశ జన స్సర్వో ధి క్వాం దశరథం త్వితి. య 

తేన తత్ర ప్రవాదేన దుఃఖిత సృ మహీపతి: 
చిచ్చేద జీవితే శ్రద్ధాం ధర్మే యశసి చాత్మనః, ౨ 

స నిశ్వన్యోష్ణ మైత్వాక స్తాం భార్యా మిద మబవీక్, 

కైకేయి కుశచీరేణ న సీతా గంతు మర్హతి. | 3 

సుకుమారి చ బాలా చ సతతం చ సుఖోచితా, 

నేయం వనస్య యోగ్యేతి సత్యమాహ గురు ర్మమ. ౪ 

ఇయం హి కస్యాఒపకరోతి కించి త్తపస్విని రాజవరస్య కన్నా, 

యా చీర మానాద్య జనస్య మధ్యే స్థితా విసంజ్ఞా శమణీవ కాచిక్. ౫ 

చరా ణ్యపాన్యా జ్ఞనక స్య కన్యా నేయం (పకిజ్ఞా మమ ధత్తపూర్వా, 

యథాసుఖం గచ్చతు రాజపుత్రీ వనం సమ్మగా సహ సర్వరత్మై :. ౬ 

అథ అష్ట తింశ స్సర్గః 

(తస్యా మిత్యాది.) త్వాం ధిగితి దశరథం చు కోశేత్యర్థః. ౧ 

(తేనేతి.) శ్రద్దాం ఆదరం. ౨-౪ 

(ఇయ మితి.) తపస్వినీ పాతి వత్యతపో ముక్తా, విసంజ్ఞా ముగ్గా, (శమణీవ తపస్వినీవ. 

1శము తపసి ఖీదే చేతి ధాతుః. ౫ 

(చీరాణీతి.) అపాస్యాత్ త్యజతు, ఇయం ,పతిజ్ఞా, సీతాయా శ్చీరధారణవూర్వక వన 
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అజీవనార్లేణ మయా నృశంసా కృతా ప్రతిజ్ఞా నియమేన తావత్, 
త్వయా హి బాల్యా త్ర్పతిపన్న మేత త్రన్మాం దహే ద్వేజు మివాత్మపుష్పం. ౯ 

రామేజ యది తే పాపే కించి తృత మశళోభనం, 

ఆపకార: క ఇహ తే వైదేహ్యా దర్శితోఒథ మే, లా 

మృగీవోత్సుల్లనయ నా మృదుశీలా తపస్వినీ, 

అపకారం క మిహ తే కరోతి జనకాత్మజా. ౯ 

నను పర్యాప్త మేత త్తే బాపే రామవివాసనం, 

కి మేభి; కృపతై ర్భ్ఫూయః వాతకై రపి తే కృతై!. ౧౦ 

గమనరూష పతిజ్ఞా, మమ మయా, తృతీయార్థే షష్టి. సమగగ్రా వస్తాలంకారసంవూర్ణా, సర్వరతై్నః 
a 

సర్వ(శ్రేష్టవస్తుభిః. ఓ 

(అజీవనార్తేణేతి.) అజీవనార్హేణ జీవనానర్చేణ, ఆసన్నమరణేనేతి యావత్. మయా, 

నృశంసా (కూరా, | సతిజ్ఞా త్వత్చార్థితం కరిష్యామీతి శపథవూర్వికా | పతిజ్జా, తావత్ (పథమం, 

కృతా, త్వయా హి దత్తవరద్వయయా, బాల్యాత్ బాలిశత్వాత్, వీత త్ప్రతిజ్ఞానం, నియమేన భర 

తాభి షేకరామవివాసనరూపవిషయవ్యవస్థ్రయా, (పతిపన్నం నిశ్చితం, తత్ మత్కృత్మపతిజ్ఞానం, 

ఆత్మవుష్పం వేణుమివ మాం దహేదితి యోజనా. ౭ 

కోపేన రామాపరాధ మభ్యుపేత్యాహ (రామేణేకి.) అకోభనం ఆపరాధః, ఇహ వివాసే, 

దర్శితః. సంపాదిత ఇతి యావత్. లా 

౨(మృగితి.) మృగివోత్సుల్లనయనే త్యనేన మౌగ్గ్య ముక్తం. మృదుశీతే త్యనేన అసరాధభీరుత్వ 

ము కం, భా 

(నన్వితి.) పర్యాప్తం యావదాత్మభావినరకానుభ వాయాఒలం, ౧ం 
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(సీతాయా శ్చీరధారణే దశరథ్యాకోశః) 

(పతిజ్ఞాతం మయా తావ త్వయోక్తం దేవి శృణ్వతా, 

రామం య దభిషేకాయ త్వ మిహాగత మబుపీ:. ౧౧ 

తత్తేతత్ సమతిక్రమ్య నిరయం గంతు మిచ్చసి, 

మైథిలీ మపి యా హి త్వ మీాక్షసే చీరవాసినీం. ౧౨ 

ఇతీవ రాజూ ఏలప న్మహాత్మా శోక న్య నాంతం స దదర్శ కించిక్, 

భృశాతురత్యా చ్చ పపాత భూమౌ తేనైవ పుత్రవ్వసనే సిమగ్న :. ౧౩ 

వివం బువంతం పితరం రామ స్సంవస్థితో వనం, 

అవాక్చిరస మాసీన మిదం వచన మబవీక్. ౧౪ 

ఇయం ధార్మిక కౌసల్యా మమ మాతా యశస్వినీ, 

వృద్ధా చాఒతుుదశీలా చనచ త్వాం దేవ గర్లతే, ౧౫ 

మయా విహవాం వరద [(పపన్నాం శోకసాగరం, 

అదృృష్టపూర్వవ్యసనాం భూయ స్పంమంకు మ ర్లసి, ౧౬ 

(పతిజ్ఞాత మితి.) అభిషేకాయ ఇహాగతం రామం త్వం య దబఫీః - “సప్త సప్తచ 
వర్షాణి దండకారణ్య మాశితః, అభిషేక మిమం త్యక్త్వా జటాచీరధరో వసేితి యద(బవీః, 

త్వయోతక్తం త చృృణ్వతా మయా తావ దామవివాసనమాత్రమేవ, (ప్రతిజ్ఞాతం, నతు సీతా 

(పవాజన మితి భావః. ౧౧ 

(తదితి) మయా పతిజ్ఞాత మతికమ్య, నిరయం నరకం, గంతు మిచ్చసి. కుతః? హి 
యస్తాత్, యా త్వం, మైథిలీ మపి చీరవాసినీం. ఈక్ష సే వాంఛసి, ౧౨-౧౩ 

(వీవమికి.) సం పస్థితో గంతు ముద తః. ౧౪ 

(ఇయ మిత్యాది.; [పపన్నాం [పాప్తాం, భూయః అతిశయేన, సంమంతుం సంమాసయితుం, 

ఎ్యేష్టపత్నీత్వేన వూర్వ మేవ సంమానితా, అద్య విశేషేణ మద్యాద్ద యేతి భావః, ౧౬ 
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శి 

పుత్రశోకం యథా నర్చే త్వయా పూజ్యేన పూజితా, 
మాం హి సంచింతయంతీ సా త్వయి జీవే త్తపస్వినీ. ౧8౯ 

ఇమాం మహేందోపమ, జాతగర్జినీం తథా పిధాతుం జననీం మమార్లసి, 

యథా వనసే మయి శోకకర్శికా న జీవితం న్యస్య యమక్షయం వ్రజేత్, ౧౮. 

ఇతి (శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, అప్ప త్రింశ స్పర్ల:. 

అథ వీకోన చత్యారింశ స్సర్గః. 

అవా పా ట్ నాలా 

రామస్య తు వచ శృత్వా మునివేషధరం చ తం, 

సమీత్యు సహ భథార్యాభీ రాజా విగత చేతన:. ౧౫+ 

నైనం దుఃఖేన సంతప్త: పత్యవైక్షుత రాఘవం, 

నైవ మభిసం_పేత్యు పత్యభాషత దుర్మనా:. వా 

(వు(తశోక మితి.) వుతశోకం యథా నర్భే త్తథా సంమంతు మర్తసీతి వూర్వేణ నంబంధః. 

యద్వా, ఉ త్రరెణై వాన్నయః. మాం సంచింతయంతీయం తపస్వినీ అపి, జీవేక్, తదా త్యయో- 

పూజితా సతీ వుతశోకం, యథా, నర్భేత్ న గచ్చేత్, తథా కుర్విత్యర్థః. “న మచ్చోకా ద్యథా నశ్యే 

త్వయా వూజ్యేన వూజితా, మాం హి సంచింతయంతీయం త్వయి జీవే త్తపస్వినీ' త్యపి పాఠః, 

వూర్వార్థస్య వూర్వేణాన్వయః, త్వయి విషయే జీవేత్ మాం చింతయంత్యపి త్వదుపలాలనేన 

జీవేదిత్యర్థః. యద్వా, మాం సంచింతయంతీ మచ్చ్బోకా ద్యథా న నశ్యే త్తథా త్వయా వూజితా- 

త్వయి జీవే దిత్యేకం వాక్యం. ౧౬... 

(ఇమా మితి.) జాతగర్ధినీం వుతదర్శనకాంక్షిణీ మిత్యర్థః న్యస్య త్యక్త్వా, ౧౮ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాభ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, 

అష్ట తింశ స్సర్గః 

అధ వీకోన చత్వారింశ స్సర్గః. 

(రామస్వేతి) విగతచేతనః, అభూదితి శేషః, ౧-౬ 
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(దశరథస్య దుఃభావేశః.) 

ర్ ముహూర్త మివా౭_సంజ్ఞో దు:ఃఖితశ్చ మహీపతిః, 

లలాప మహాబాహూ రామ మేవాఒనుచింతయకా. ఈ ల 

మన్నే ఖలు మయా పూర్వం ఏవత్సా బహవ: కృతాః, 

(పొణినో హాంసితా వాపి తస్మా దిద ముపస్థితం. ౪ 

న త్వేవాఒనాగతే కాలే దేహా చ్చ్యవతి జీవితం, 

కైకేయ్యా క్షిశ్యమానస్య మృత్యు ర్మమ న విద్యతే. - ౫% 

యోఒహం పావక సంకాశం పశ్యామి పురత స్థితం, 

విహాయ వసనే సూక్మే తాపసాచ్చాద మాత్మజం. ౬ 

ఏకస్యా: ఖలు కైకేయ్యా: కృళే౭=_యం క్లీశ్యతే జనః, 

స్యారై (ప్రయతమానాయా సృంగిత్య నికృతిం త్రమామ్. వి 

ఎవ ముక్త్వా తు వచనం బాప్పేణ ఫిహితేంద్రియ:, 

రామే సకృచేవోక్త్వా వ్యాహర్తుంన శశాక హ. రా 

(మన్య ఇతి.) వివత్సాః, ధేనవ ఇతి శేషః. ఉపస్థిత మిత్య తేతికరణం దష్టవ్యం. ఇతి 

మన్య ఇత్యన్వయః, ఖు 

(నేతి) కాలే దేహారంభకకర్మ వినాశ కాలే. . ౬ 

(వకస్యా ఇతి.) నికృతి శ్యాఠ్యం “కుసృతి ర్నికృతి శ్నాఠ్యి మిత్యమరః. నికృతిం 

-సండ్రిత్య స్వార్థే ప్రయతమానాయా ఇత్యన్వయః. ౭-౮ 
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సంజ్ఞాం తు ప్రతిలఖ్యైవ మువూర్తా తృ మహిపతి:, 

నేత్రాఖ్యా మశుపూర్ణాఖ్యాం సుమం్బత మిద మబ్రవీత్. లా 

కాపవాహ్యం రథం యుక్తా త్వ మాయాహి హయోత్రమెః:, 

పాపయైనం మహాభాగ మితో జనపదా త్పరం. ౨౦ 

ఏవం మన్నె గుణవతాం గుణానాం ఫల మ చ్యతే, 

పిత్రా మాతా చ యత్సాధు ర్వీరో నిర్వాస్యతే వనం oe 

రాజ్ఞో వచన మాజ్జాయ సుమంత్ర శిఘ్రవి|కమః, 

యోజయిత్యా యయౌ తత్ర రథ మశెః రలంకృతం ౧౨ 

తం రథం రాజపుతాయ సూత: కనక భూషితం, 

ఆచచతే.౬.౦జలిం కృత్వా యకం పరమవాబిఖి:. ౧౩. 

రాజా సత్వర మాహూయ వ్యాప్పతం వి త్తసంచయే. 
ఉవాచ దేశకాల జం నిశ్చితం సర్వత శృుచిం. ౧౪' 

(సంజ్ఞాం త్వితి.) నేతాభ్యా మిత్యుపలక్షణే తృతీయా. a 

(కాపవాహ్య మితి.) జొపవాహ్యం ఉపవహనమాత యోగ్యం, యుద్ధానర్ల మిత్యర్థః. రాజ. 

యోగ్య మితివాఒర్థః. యుక్తా యోజయిత్వా. ణం 

(వవ మితి,) గుణవతాం వుంసాం సంబంధిగుణానాం ఫలం యదుచ్యతే తత్, వవం 

తీవంవిధం, మన్యే అననురూపం మన్నె. వీవంశబ్దార్థ మాహ (షి తేతి,) యస్మాత్ సాధు 

ర్వీరః షితా మాతా చవనం (పతి నిర్వాస్వతే, ఆతో గుణా నార్జనీయా చీవేతి భావః, ౧౧ 

(రాజై ఇతి,) శ్న్మీఘవిక్రమః శీఘపదవిక్షేపః, యోజయిత్వాయయా విత్య(త ఆయయావితి 

పదచ్చేదః. ౧౨.౧౩ 

(రాజేతి.) విత్తసంచయే కోశగృహే, వ్యాపృతం అధ్యక్షత్వేన వ్యాపృతం, ధనాధ్యక్ష. 

మిత్యర్థః. నిశ్చితం యావ దవస్థిత తత్తద్వస్తువిషయ నిశ్చితజ్ఞానవంతం, శుచిం బాహ్యాంతర 

శుద్దియు క్రం, యళ 



అయోధ్యాకాళే-వఏకోనచత్యారింశస్సర్గ: ఏల్ 

(కౌసల్యయా సీతాయై ధర్మ బోధనం) 

వాసాంసి వ మహార్హాజి భూషకాని వరాణి చ, 

వర్దా జ్యేతాని సంభ్యాయ వైదేహ్యా: ప మానయ. ౧౫ 

నరేం|దేకజైవ ముక్తస్తు గత్వా కోశగృహం తతః, 

(పొయచ్చ త్సర్య మాహృత్య సీతాయై సమమేవ తక్, ౧౬. 

నా సుజాతా సుజాతాని వైదేహీ (పస్థితా వనం, 

భూషయామాస గాత్రాణి తై ర్విచిత్రై ర్విభూషళై:. ౧౭. 

వ్యరాజయత వైదేహీ వేశ్మ తత్సువిభూషితా, 

ఉద్యతో౭=.౦శుమతః కాలే ఖం [పభేవ ఏవస్వత:. ౧౮" 

తాం భుజాభ్యాం పరిష్పుజ్య శ్వశూ ర్వచన మ[బవఏీజ్, 

ఆనాచరంతిం కృపణం మూర్ద్య్యువాఘాయ మెథిలీం. ౧౯ 

(వాసాంసీతి,) వర్ణా జ్యేతాన్సి సంఖ్యాయ గణయిత్వా, చతుర్దశవర్షపర్యాప్తా న్యానయే 

శ్యర్థః. OX 

(నరేందే జేతి) పహాయచ్చత్, కోశాధ్యక్ష ఇతి శేషః. సమం యుగపత్, తత్పర్వ, 

మిత్యన్వయః. ౧౬ 

(సా సుజాతేతి) సుజాతా సుజన్మా, అయోనిజేతి యావత్. సుజాఠాన్మి “సమ స్పమ 

విభక్తాంగి ఇతివత్ సాముదికో క్రలక్షణనత్తయా ఉత్పన్నాని. ౧౭. 

వ్యరాజయతేతి.) అంశుమతః (పశ స్తకిరణస్య, ౧ల- 

(తా మితి.) శ్య్నశూః కౌసల్యా, కృపణం క్షుదం, అనాచరంతీం అకుర్వంతీం. ౧౯ 

[113] 



ఏ0 8 : శశ్రీమ(ద్రామాయకే, గోవిందరాజీయవిశప్పే " ' 

అసత్య స్సర్వలోకేస్మి౯ సతతం సత్కృతా: |పియైః, 

భర్తారం నాఒనుమన్యంతే వినిపాతగతం (స్ర్రియః. తిం 

ఏష స్వభావో నారీజా మనుభూయ పురా సుఖం, 

అల్పొ మప్వాపదం (ప్రాహ్య దుష్యంతి ప్రజహత్యపి. ౨౧ 

ఆసత్యశీలా వికృతా దుర్గాహ్యహృదయా స్పదా, 

యవత్య; పాపసంకల్పొః తణమా'తా ద్విరాగిణ:. ౨౨ 

న కులం న కృతం విద్యాన దత్తం నాపి సంగహః, 

ప్ర్రణాం గృన్లోతి హృదయ మనిత్యహృదయా హి తాః, ౨ 

సాధీనాం హి స్థితానాం తు శీలే సత్యే శుతే శమే, 

ప్ర్రైణాం పవిత్రం పరమం పతి రేకో విశిష్యతే, వ 

(అసత్య ఇతి) అసత్య; కులటాః, వినిపాతగతం స్వన్థానాత్ |పచ్యుతిం |పాప్త 

మిత్యర్థ 8. నానుమన్యంతే న గణయంతి. ౨౦ 

(వీష ఇతి.) దుష్యంతి వికృతా భవంతీత్యర్థః. |పజహతి, అదభ్యస్తా దిత్యదాదేశః. ౨౧ 

(అసత్యశీలా ఇతి.) విరాగిణః, జీబభావ ఆర్ష వ, వ౨ 

(నేతి.) కులం అభిజాత్యం, కృత ముపకారం, దత్తం సమ్మానవూర్వకవస్తాభరణాదిదానం, 

సంగహః అగ్నిసాక్షికపాణి[ గహణం, అనిత్యహృదయా శృంచలహృదయాః, అసతీనాం బోర్తుః 

కులాదికం న సంతోమాయ, కిన్తు ధన మేవేతి భావః, వీవం కైకేయీ వ్యాజేన నిందితా. ౨౩ 

స్థూణానిఖననన్యాయేన వాత్మివత్యదృఢడకరణార్థ మసతీనాం స్వభావ ముక్తా సతీనాం 

స్వభావ మాహ (సాధ్వీనా మితి) శీలే కులోచితచరితే, (శుతే గురుజనకృతోపదేశే, శమె శాంతా 

చ, స్టితానాం సాధ్వీనాం పతివతానాం, స్ర్రిణాం, పరమం పవ్శితం పరమం పావనం, పతి రేకః 

పతిరేవ, విశిష్యతే ఉత్కృష్టో భవతి. వేళ 



అయోధ్యాకాణ్దే- ఏకోనచత్వారింశస్సర్గ: 399 

(కౌసల్యయా సేతాయై ధర్మ బోధనం) = 

స త్వయా నావమంతవ్య:ః పుత్రః ప్రవాజితో మమ, 

తవ దైవత మష్పేష నిర్ధన స్పధనోపి వా. లి 

విజ్ఞాయో వచనం సీతా తస్యా ధర్మార్ధసంహతం, ' 

కృతాంజలి రువాచేదం శశ మభిముఖే స్థితాం. ౨౬. 

కరిష్యే సర్వ మేవా౭.హ మార్యా యదనుశాస్తి మాం, 

అభిజ్ఞా౭_స్మి యథా భర్తు ర్యర్తితవ్యం శుకం చ మే. ౨౭ 

న మా మసజ్ఞ్జనేనా౭_౭=_ర్యా సమానయితు మర్లతి, 

ధర్మా ద్విచలితుం నా౭హ మలం చంద్రా దివ |పథా. అగా 

నా౭_తం[క్రీ వాద్యతే పీక్రా నా౭_చ।కో వర్రకే రథః, 

నాఒపతి సుఖ మేధేత యా న్యా దపి శతాత్మజా. pe 

మితం దదాతి హి పితా మితం మాతా మితం సుతః, 

అమితస్య హి దాతారం భర్తారం కా న పూజయేక్. ౩౦ 

(స ఇతి.) స్పష్టం. Cre 

(విజ్ఞాయేతి.) ధర్మార్థసంహితం ధర్మ రూపపయోజనసహితం, అభిముఖే అగ ఇత్యర్థః. ౨౬ 

(కరిష్య ఇతి.) భర్తుః భర్తరి విషయే, వర్తితవ్యం శుశూషితవ్యం, మే మయా, (శుతం చ ,- 
మాతా పితృభ్యా మితి శేషః, ౨౭ 

(నేతి) సమానయితుం సమానాం కర్తుం, నాఒలం అక్షమేత్యర్థః, లా 

(నాఒతం, తీతి.) తంతి వీణాసిరా, శతాత్మజా వుతశతవతీ. ౨౯ 

(మిత మితి) మితం అల్పం, ఐహికమ్యాత మిత్యర్థః. అమితస్య ఐహికాముష్మికఫల స్య, 10. 



స్నా 900 " శ్రీమద్రామాయజే,-గోవిందలాజీయవిశిప్టే.. 

సాఒహ మేవం గతా (శేషా శ్రుతధర్మవరావరా, 
ఆర్యే కి మవమన్యేఒహం (స్త్రీణాం భర్తా హి దైవతం. 30 

సీతాయా వచనం శ్రుత్వా కౌసల్యా హృదయంగమం, " 
శుద్ధసత్తా ముమోచాశుు సహసా దుఃఖహర్దజం. 8౨- 

తాం (ప్రాంజలి రభిక్రమ్య మాతృమధ్యేఒతిసత్కృతాం, 

రామః పరమధర్మాత్మా మాతరం వాక మబుపీత్. తడి 

అంబ మా దుఃఖితా భూ స్త్వం పశ్య త్వం పితరం మమ, 

తయో హి వనవాసస్య క్షిప్ర మేవ భవిష్యతి. తళ 

సుప్రాయా సే గమిష్యంతి నవ వర్దాజి పంచ చ, 

నా సమగ్ర మిహ ప్రాప్తం మాం (దక్షుని సుహృద్వ్రూతం. 9౫ 

(సేతి.) వీవం గతా వీవంవిధపాతి వత్య ధర్మం (పాపా, (శ్రేస్టాశుతధర్మ పరాపరా (శెష్టాభ్యో 
మా(త్రాదిపతిి వతాభ్య స్పమ్యక్ (శుతసామాన్యవిశేషరూపధర్మో త్కర్షా, కి మవమన్వే? భర్తార మితి 
సెద్దం. 

| 3౧ 

(సీతాయా ఇతి.) శుద్ధసత్త్యా సత్త్వగుణాఢ్యాా, దుఃఖ హర్షజం- రామారణ్యగమన (పయు క్రం 
దుఃఖం, దృఢ పాతి వత్యయు క్తసీ తావచశ్శ్ళం వణజో హర్ష :, 3౨ 

(తామితి.) అభికమ్య (పదక్షి ణీకృత్య. - 33 

(అంబేతి.) వనవాసస్య వనవాసకాలస్య. త్వా 

(సువాయా ఇతి.) సుప్తాయాః వీకస్యాం ర్మాత్రౌ సంపా ప్పస్వ్యా పాయా ఇవేత్యర్థః, సమం 
నిర్వ ర్తికపితృవచనం, సంవూర్ణమనోరథం వా. 

a 



కాన 
Bin 

వో 

ద 

అయో ధ్యాకాక్లే-ఏకోనచత్వారింశన్నర్ల: ఫ్రం! 
(శ్రీరామాదీనాం (పస్థానానుమతియాచనం) 

ఏతావ దఖినీతార్థ ముక్త్వా స జననీం వచః, 
ఈ, (ఈయ శృతశతార్దాశ్చ- దదర్శాఒ వేక్యు మాతరః. a 34 

= యథ 

తాశ్చాపి స తథైవార్తా మాత్యూ రశర గాత్మజ:, 

ధర్మయక్త మిదం వాక్యం నిజగాద కృతాంజలిః. వలి 

సంవానా త్పరుషం కించి దజ్ఞానాద్వాపి యత్కృతం, 

తన్మే సమనుజానీత సర్వా శ్చామంత్రయామి వః. వల 

వచనం దాఘవసైత ద్ధర్మయుక్తం సమాహితం, 

శుశువు స్తాః (స్త్రియ సృర్యా శ్శోకోవహత చేతస:. ఏ౯ 

జబ్రేఒథ తాసాం సన్నాద: (క్రౌంచినా మివ నిస్వునః, 

మాన వెందస్య భార్యాణా మేవం వదతి రాఘవే. - ౪౮౦ 

(వీతావ దితి.) అభినీతార్థం | కోడికృతసర్యార్థ మిత్యర్థః. |తయశ్శతశతార్రాశ్చ- [తయశ్శతం 
18శతం, (తేస్తుయసాదేశః. శ తార్ధం సంచాశత్. [తయశ్శతం శతార్గం (పమాణం యాసాం తా 

స్తథోకాః, మాతరః మాత్యాః, ద్వితీయార్డే (పథ మా. ఆవేక్ష్య వక్తవ్య మాలోచ్యు దదర్శేతి 

-పంబంధః. _ a౬ 

(తా ఇతి.) తథైవార్తాః కాసల్యేవ దుఃభితాః. | 3౭ 

(సంవాసా దితి) సంవాసాత్ వీక(త సహవాసాత్, చిరపరిచయా దిత్యర్థః. సమను జానీత 

క్షాంత మిత్యనుజ్ఞాం కురుతేత్యర్థః, ఆమం|తయామి అపృచ్చా మి, శి౮ా 

(వచన మితి.) సమాహితం సమీచీనార్థయు క్ర మిత్యర్థః, 2౯-౪౦ 

* తయ ఇతి ఛాందస ఇతి తత్వదీపికా. ౩ 
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మురజపణవ మేఘఘోషవ దృశ రథ వేశ్మ బభూవ యత్పురా, 

వీలపితపరిచేవనాకులం వ్యసనగతం తదభూ త్సుదుఃఖితం. అయా 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాం డే. ఏకోనచత్వారింశ స్సర్గః, 

== న. నా యాయ 

అథ చత్వారింశ స్సర్గః, 

అథ రామశ్చ సీతా చ లక్షుణశ్చ కృతాంజలిః, 

ఉపసంగ్భహ్య రాజానం చక్రు ర్దినాః: |పదకీణం. యా 

తం చాపి సమనుజ్ఞాప్య ధర్మజ్ఞ సీతయా సహ, 

రాఘవ శోక సంమూఢో జననీ మభ్యవాదయత్. లు, 

(మురజపణవేతి.) మురజసణవా వవ మేఘా, తేషాం ఘోషా స్తద్వత్, యద్వా, మురజాది 
సహపాఠాత్ మేఘోపి వాద్యవిశేషః. మురజశ్చ పణవశ్చ మెఘశ్చ మురజపణవమేఘం, 

ద్వంద్వశ్చ (పాణితూర్యసేనాంగానా మిత్యేకవద్భావః, తద్దషవత్, విలపిత పరిదేవనాకులం.. 

వివిధాని లపికాని రామగుణకైకేయీదుర్లుణ (పతివాదక వాక్యాని యస్మికా తద్విలపితం,,. 
పరిదేవనం రోదనశబ్దః. తేన ఆకులం, వ్యసనగతం అఆపద్గతం, అత వవ దుఃభిత మభూత్, ౪౧ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషకే, పేఠాంబరాఖ్యానే, అరూధ్యా కొండవ్యాఖ్యా శే, 

వకోనచత్వారింశ సర్గః. 

అథ చత్వారింశ స్సర్గః, 

హె రా—— 

(అఖథేతి.) ఉపసంగృహ్య పాద గహణవూర్యకం (పణమ్య, దీనా; వృద్ధయో ర్మాతాపి(తో" 

శ్శుుశూషాన లబ్జేతి దీనా దంతి 
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(శ్రీరామాదీనాం |పస్థానానుమతియోచనం 

అన్వకుం లక్షుణో (భాతుః కౌసల్యా మభ్యవాదయక్, 

అథ మాతు; సుమి తాయా; జగాాహ చరణౌ పునః. 3 

తం వందమానం రుదతీ మాతా సౌమిత్రి మబఏత్, 

హితకానూ మహాబాహుం మూర్ధ్న్యువాఘాయ లక్షుణం. ౪౮ 

* సృష్ట స్త్వం వనవాసాయ స్వనుర క్త సుహృజ్ఞనే. 

రామే ప్రమాదం మా కార్రీః పుత్ర ఖ్రాతరి గచ్చతి. x 

(అన్వక్ష మితి.) అన్వక్షం అనుపదం-'అన్వ గన్యక్ష మనుగేఒనుపది మిత్యమరః, 8-౪ 

(సృష్ట ఇతి.) సృష్ట స్త్వం, దైవేనేతి శేషః, భాతరి, గచ్చతి దేవ్యా సహ వుష్పితవనదర్శన 

-పారవశ్యేన గచ్చతి సతీత్యర్హః, (ప్రమాదం అనవధానం, మా కార్దీః, సావధానో భవేత్యర్థః. 

(సృష్ట ఇతి) యథా కౌసల్యా లోకరక్షణార్థం వు|తం |పాసూత, వీవం మయా సుహృజ్జనే రామే 

-స్వనురక్త స్త్వం, వనవాసాయ సృష్టః. వనే రామానువ ర్రనాయోత్పాది తః. అతో రామే గచ్చతి 

(పమాదం మా కార్షీః రామగమనసౌందర్యాకృష్ణమనస్కతయా రక్షణకర్మ ణ్యనవహితో మా భూ 

రిత్యర్థః. యద్వా, రామే వనం గచ్చతి త్వ మతై)వ మా తిస్టైతి భావః. ౫ 

* తనిశ్లోకీ (సృష్ట స్త్వం.) నైరపేక్ష్యేణ రామచరణాసక్షః ఖలు భవాకా, మయా వక్తవ్యం 

కిం? దాస్యకరణే చక్షుశ్న్ళంవా స్త్వం, (వనవాసాయ) రామేణ సహ త్వయా వనం గమ్యతే చేత్ 

మత్త ఉత్పత్తి పయోజనం లబ్ధం, తత్సహాయాోర్థం ఖలు మయోత్న్చాదితః, (స్వనుర క్త స్సుహృజ్ఞనే) 

సుహృజ్ఞనమ్మాతే న్వనురక్ష స్త్వం, తత స్పర్వోపజీవ్యే రామేఒనురక్తో భవ, యద్వా, (సుహృజ్ఞనే 

రామే) భవత స్తస్మి న్నతీవ |పీ& రస్తి ఖలు ఇదానీం గంతవ్య మితి మయా వక్తవ్యం కిం? 

తథాపి నియమనీయం కించి దస్తి. రామే (ప్రమాదం మా కార్షీ;, కోఒయం (పమాద? ఇత్యత 

-ఆహ (వృత భాతరి గచ్చతీతి.) శ్రీరామగమనవిశేషే దృష్టిం దత్వా రక్ష్యవస్తు భంశం మా కురు, ౫ 
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వ్యసనీ వా సమృద్దో వా గతి రేష తవాజఒనఘ, 
విష లోకే సతాం ధర్మో య క్ఞ్లేష్టవశగో భవేక్, ౬ 

ఇదం హ్ వృత్త ముచితం కులస్యా=_స్య సనాతనం, 

దానం దీకూ చ యజేషు తనుత్యాగో మృథిషు చ. ౭ 

లక్షుణం త్వేవ ముక్త్వా నా సంసిద్ధం ప్రియరాఘవం, 

సుమిత్రా గచ్చ గచ్చేతి పున: పున రువాచ తం. లా 

* రామం దశరథం విద్ధి మాం విద్ధి జనకాత్మజాం, 

అయోధ్యా మటవీం విది గచ్చ తాత యథా సుఖం. కా 

రామగమనే గంతవ్యతాయాం నిమిత్త్రమాహ (వ్యననీతి) గతిత్వే ధర్మశాస్త్రానుమతిం 

దర్శయతి (వీష ఇతి) ౬. 

జ్వేహ్టానువర్తనా దహి పరమధర్మం కులోచితం దర్శయతి (ఇద మితి.) మృథేషు యుద్దేషు, 

తనుత్యాగేనాసి రామా రక్షణీయ ఇతి భావః, ౭. 

(లక్ష్మణ మితి) నంపిద్ధం, షిధు గత్యా మిత్యస్మా ద్ధాతో ర్నిష్టాయాం రూపం, 

గమనోద్యు క్త మిత్యర్థః. గచ్చ గచ్చేతి వీప్పయా సుమ్మిత్రాయా అపి రామానువర్తనే మహా 

నాదరో చ్యోత్యతే. లా- 

వవవాసే పితృమాతృనగరస్మరణే మనశ్చాంచల్యం భవిష్యతితి ధియా తత్రైవ 

(పతినిధిం కల్పయతి (రామ మితి) యథాసుఖం గచ్చేత్యస్య ఇత్యువాచేతి- 
వూర్వేణ సంబంధః. (రామం దశరథం విద్ధి పితర మవగచ్చేత్యర్థః. (జనకాత్మజాం మాం. 

విద్ధి) మాతరం విద్దీత్యర్థః. (అటవీ మయోధ్యాం) తద్వద్భోగస్థానం విద్ధి. (గచ్చ తాత యథా 

సుఖం) తదనువర్తన మేవ ఉచితం సుఖ మిత్యర్థః. యద్వా, (రామం దశరథం విద్ధి,) 

*శ్రనిక్లోక్రి. (రామం దశరథం విద్ధి ) సోపాధికపితరి దశరథే ఆతిస్నేహం విహాయ విరుపాధిక 

పెతరి రామే |పీతిం కుర్విత్యర్థః. (మాం విద్ధి జనకాత్మజాం ) సోపాధికమాతరం మాం విహాయ 

నిరుపాధికమాతరి సీతాయాం భక్తిం కుర్విత్యర్థః. (అయోధ్యా మటవీం విద్ధి) సోపాధికా 

మయోధ్యాం విహాయ రామనివాసత్వేన నిరుపాధికపాప్వదేశే వనే (పతిం కుర్విత్యర్థః. యద్వా 
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(శ్రీరామాదీనాం |పస్థానం) 

తత స్నుమంత్ర; కాకుత్ స్థం (పొంజలి ర్వాక్య మబవీక్, 

విసీతో వినయ జ్ఞశ్చ మాతలి ర్వాసవం యథా. ఉం. 

దశతి మత్స్యకచ్చపోరగాదీకా దంష్ట్రావ్యాపారవిషయాకా కరోతీతి దశః పక్షీ దంశ దశన ఇతి 

ధాతుః, దశనం దంష్థ్రావ్యాపార:, పచాద్యచ్. పృషపోదరాదిత్వా దనునాసికలోపః. స గరుడః, 

రథో యస్య తం విష్ణుం, విద్ధిత్యర్థః. జనకాత్మజాం, మాం లక్ష్మీం, విద్ధి, అటవీం, అయోధ్యాం. 

ఆపరాజితాఖ్యాం వైకుంఠనగరీం, విద్ధి తద్వాసన్థాన మితి భావః, యద్వా, (రాదుం దశరథం 

చ విద్ది.) ఉభయో స్తారతమ్యం పశ్యేత్యర్థః, (మాం జనకాత్మజాం చ విద్ధి.) గుణతః ఆలోచయ, 

మదపేక్షయా సీతైన తవ హితపరేతి భావః. (అయోధ్య మటవచీం చ విద్ధి.) నీతస్నగరాపేక్షయా 

వన మేవ తవ కైంకరై కాంత స్థానతయా ఉత్కృష్ట మిత్యర్థః. యద్వా, దశరథం, రామం 

ఉవరతం, విద్ధి, మాం జనకస్య పితు రాత్మజాం విద్ధి క్రైకేయావివాసితతయా పితృగృహ 

వర్తినీం విద్ధీత్యర్థః. (అయోధ్యా మటవీం విద్ధి.) నిర్ణనేయం భ విష్యతీత్యర్థః, వీవం తాత్సర్యాం 

తరా ణ్యూహ్యాని, క్ 

(రామం) దశరథ సమం విద్ధి. 'జ్యేష్టభ్రాతా పితృసమ' ఇతి స్మరణాత్, (జనకాత్మజాం) 

మాతృసమాం విద్ధి. అటవీ (మయోధ్యాం) తద్వద్భోగ్యతమాం, విద్ధి. అథవా, (రామం). 

దశరథసదృశగుణం విద్ధి “గుణై ర్షశరథోపమ” ఇత్యు కేః, (మాం విద్ధి జనకాత్మజాం.). 

గుణవతీం సీతాం మా మివ సేవ్యాం విద్ధి, రమణీయవస్తుసంపన్నత_యా అటవి మయోధ్యావ 

ద్భోగ్యతమాం విద్ధి. (రామం దశరథం విద్ధి) దశరథమివ (స్ర్రీపరవశం విద్ధి, తచ్చ, 

మృగానుసారిత్వాదిషు వక్ష్యతే. (మాం విద్ధి జనకాత్మ జాం.) ఆహం యథా రామ మనుగచ్చేతి 

వదామి వవమేవ వదిష్యుతి. తచ్చ తత్రైవ స్పష్టం. (అటవీ మయోభ్యాం విద్ధి.) ఆటవి మపి, 

విహాయాన్య| త గచ్చేత్. సర్వత సావధానో భవేతి తాత్పర్యం. యద్వా, (రామం దశరథ 

మివాతిశూరం విద్ధి.) దేవాసురయుద్దే డశరథస్య శార్యం ప్రసిద్ధం, ఆహం యథా భర 

విషయే అభినందామి జనకాత్మజా ప్యేవ మభినందిష్యతి. తచ్చ “తం దృష్ట్వా శ తుహంతారి 

మిత్యత స్పష్ట భవిష్యతి, (అయోధార మటవీం విద్ధి) వ్యాఘావాసం గుల్మమివ, అటవీ. 

[114] 
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.మభయోధ్యా మిన విద్ధి. (రామం దశరథం విద్ధి) దశరథో రామవిశ్తేషం యథా న సహతే తథా 
రామో యుష్మద్విశ్తేషం న సహతే, (మాం విద్ధి జనకాత్మజాం) అహం యథా భవద్విశ్తేషం 

న సహామి తథా సీతా చ భవద్విశ్లేషం న సహతే, (అయోధ్యా మటవీం విద్ధి.) రామవి శ్రేషేణాయోధ్యా 

యథా “అపభ ష్టమనుష్యా చే త్యాద్యవస్థాం [ప్రాప్తా తథా అటవ్యపి “అసి వృక్షాః పరిమ్లూనా” 

ఇ త్యాద్యవస్థాం (పొప్పోతి. (రామం దశరథం విద్ది ) దశరథో యథా సమా డృభూవ తథా 

రామోపి స|మాడ్భవి ష్యత, (మాం విద్ధి జనకాత్మజాం,) అహం యథా స్నమాణ్మ హిషే తథా సీతాపి 

భవిష్యతి. (అయోధ్యా మటవీం విద్ధి) అటవీ ఆయోధ్యావ త్సమృద్ధవుష్పఫలా భవిష్యతి. యద్వా, 

(రామం) పదాతి రితి మాఒవమంస్టాః. (దశరథం.) వుష్పకాదిబహురథసంచారిణం, విద్ధి. 

దశ రథాః యస్య, దశను దిశా స్వ పతిహతో రథో యస్యేతి చ విగ్రహః. (మాం విద్ధి 

జనకాత్మజాం,) దేవాసురాదియుద్దెషు దశరథేన సహ యథా=హం సంచరామి తథా సీతా రామేణ 

సంచరిష్యతి. (అయోధ్యా మటవీం విద్ది) ఇదానీ మటవ్యాం యథా నిత్యసంచార స్తథా అయోధ్యా 

యాం నిత్యసంచారో భవిష్యతి. యద్వా, (దశరథం రామం విది) రామే యథా పితృత్వబుద్ధి 

వూర్తిః తథా దశరథేసి కురు.“అహం తావ న్మహారాజే పితృత్వం నోపలక్షయే, [భాతా భర్తాచ 

బంధుశ్చ పితా చ మమ రాఘవి ఇత్యు క్రరీత్యా దశరథే అవజ్ఞా మకృత్వా, రామస్య దశరథే 

పితృత్వబుద్ధివూ ర్తి మనుసృత్య త్వయాసి తాదృశ బుద్ధిః కార్యా. (మాం విద్ధి జనకాత్మ జాం) 

డశరథ పాణి గహణకృతదోషరం మన స్యకృత్వా రామసపత్నీ మాతృత్వ పయు క్రబహుమానం 

వాఒనుసృత్య మయి సీతాయా మివ మాతృత్వ బుద్ధివూ రః కార్యా. (అయోధ్యా మటవిం విద్ధి) 

“వనం నగర మేవాస్తు యేన గచ్భ్చతి రాఘవి ఇత్యుక్తరీత్యా అయోధ్యావమతి ర్న కార్యా, 

రామపాదుకాసనాథత్యేనాయోధ్యా వ్యుద్దెశ్యాతయాఒనుసంధేయా, యద్వా, (రామం) దశరథం 

పక్షిరథం గరుడరథ మితి యావత్, “దశః పక్షీ విహంగమి ఇతి నిఘంటుః. (జనకాత్మ జాం)మాం 

"లక్ష్మీం, విద్ధి. “ఇందిరా లోకమాతా మోతి నిఘంటుః. “సీతా లక్ష్మీ ర్భవాకా విష్ణు రితి వక్ష్యతి. 

(ఆటవీ మయోధ్యాం విద్ధి) దేవానాం వురం పరమపదాఖ్యాం విద్ధి “దేవానాం వూ రయోిధ్యేతి 

(శ్రుతేః. యద్వా, (రామం విద్ది దశరథం విద్ధి) సావకాశనిరవకాశయోః కో వాఒనువర్తనీయ 

ఇతి సమ్యజ్నిశ్చిన్విత్యర్హః. (మాం విద్ది జనకాత్మజాం విద్ధి) దాసీపరిజనసహిత తృదహితయోః కా 

వాఒనువర్రనీయేతి విచారయ, (అయోధ్యాం విద్ధి అటవీం విద్ధి) దృష్టఫలాదృష్టఫలయో ర్చుద్ధిమళతా 

కింవా౭_ పేక్షణీయం? వవం బహుగుణలాభా త్తాత్కాలికదుఃఖానుసంధానం న కర్తవ్య మిత్యాహ 

(గచ్చేతి.) రామో యేన యేన పథా గచ్చతి తేన తేన పథా, “కామరూ స్యనుసంచరిన్నిత్యాద్కుక్త , 

రీత్యా కైంకర్యం కర్తుం గచ్చ, “వీత త్సామ గాయన్నాస్త' ఇత్యు క్తరీత్యా పరమపద ఇవైకథత స్థితిం 

మా కురు. రామ మనుసృత్యాను సృత్య కైంకర్యం కురు. (తాత) భగవజై్కంకర్యాన్వయబహుమాన 

బుద్ధ్యా తాతేత్యు క్రిః. తవ మాతాఒహం కైకేయీ వా౭.పకి ర్రీం యథా న గచ్చామి తథా మాం తారయ 
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(శ్రీరామాదీనాం (ప్రస్థానం) 

రథ మారోహ భదం తే రాజపుత్ర మహాయశ:, 

తపం త్వా [పాపయిష్యామి యత మాం రామ వక్ష్యుసి. యనా 

చతుర్దశ హీ వర్షాణి వస్తవ్యాని వనే త్వయా, 

తా న్యుప[క మితవ్వాని యాని దేవ్యా౭_సి చోదితః. లకి 

తం రథం సూర్యసంకాశం సీతా హృశేన చేతనా, 

ఆరురోహ వరారోహా కృత్వాఒలంకార మాత్మన:. దక 

అథో జ్యలనసంకాశం చామీకర విభూషితం, 

త మారురుహతు స్తూర్గం ఖాతరౌ రామలక్షుణౌ. B= 

(రథమితి.) య(।త యస్మి౯ పదేశవిషయే. ౧a 

(చతుర్దశ హి వర్షాణీతి.) చతుర్ణశవర్షే ష్వేకదివసాపనయన మపి మహాజ లాభ ఇతి ధియా 

త్వరయతి (తాన్యుపక్రమితవ్యానీతి.) దేవ్యాసి చోదితః అద్యైవ గచ్చేతి కైకేయ్యా చోదితత్వా: 

దిత్యర్థః. దావా 

(త మితి) అలంకారం కృత్వా, శ్వశురదత్తవస్త్రాభరణాదిభి రితి శేషః, ౧౩. 

నీతళ్లకానంతర “మథో జ్వలనేతి” శోక! పఠితవ్వః, (అథో ఇతి.) జ్వలనసంకాశం, 

ఆయుధవూర్ణత్వా దితి భావః. ౧౪ 

(యథాసుఖం) “అహం సర్వం కరీష్యామీ' తు క్రరీత్యా కైంకర్యసుఖం కరలబ్ధం, యద్వా, రామస్య 

యథా సుఖం భవతి తథా. వక్ష్యతి - “భావజ్షైన కృతజ్జేన ధర్మజ్జేన చ లక్ష్మణేతి. యద్వా, 

అయోధ్యాయాం యథా సుఖం తథా వనే చ. కామయే న త్వయా వినిత్యుక్త రామసంశ్లేషసుఖం 

ఖలు త్వయా౭౬పేక్షతం. యథాసుఖం గచ్చేత్యస్య ఇత్యువాచేతి వూర్వేణ సంబంధః. ౯-ంయ 
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వనవాసం హి సంభ్యాయ వాసాం స్యాభరకాని చ, 

భర్తార మనుగచ్చంత్రై సీతామై శ్యశురో దదౌ. ౧౫ 

త శ్రావాయధజాలాని భాతృభ్యాం కవచాని చ, 

రథోపసై (పతిన్యస్య సచర్శ్మ కధినం చ తక్. ౧౬ 

సీతాతృతీయా నారూఢాజణా దృష్టా ధృష్ట మచోదయత్, 

సుమం[త సృమ్మతా నశ్యాజా వాయవేగ సమాకా జవే. ౧౭ 

(పతియాతే మహారణ్యం చిరరాతాయ రాఘవే, 

బభూవ నగరే మూర్చా బలమూర్చా జనస్య చ, ౧౮ 

తత్సమాకులసంభాంతం మ త్తసంకుపితద్విపం, 

హయశింజితనిర్హో షం పుర మాసీ న్మహాస్వనం. ౧౯ 

(వనవాసం హేతి శ్లోక స్తథైవేతి శ్లోక స్పీతాతృతీయా నితి శ్లోక) శ్రైకం వాక్యం. శ్వశురో 

దశరథః, సీతాయె యాని దదౌ తానిచ రథోపస్టై _పతిన్యన్య, తథా భాతృభ్యాం దత్తా న్యాయుధ 

జాలాని, కవచాని, సచర్మ చర్మ సినద్ధం అల్పకండోలం, కఠినం చ తత్ ఖనితం చ, రథేమధేే 

(పతిన్యస్యు సీతాతృతీయా నారూడాకా దృష్ట్వా అశ్వా నచోదయ దితి యోజనా. ధృష్టం సధైర్యం, 

సమ్మ ఆః | శేష్టూ నిత్యర్థః. యథాన్యాసమేవ వాజఒస్తు, తదా (తం రథ మితి క్లోకో వనవాస మితి కోక 

స్తథైవేతి శ్లోకశ్చెకం వాక్యం.) సీతా ఆత్మనోలంకారం కృత్వా, యాని శ్వశురో దదౌ యాని 

థ్రాతృభ్యా మానీకాని ఆయుధజాలాని కవచాని, సచర్మ కఠినం చ తత్సర్వం, రథోపసై 

(పతిన్యస్యారురో హే త్యన్వయః. ౧౫-౧౭ 

((పతియాత ఇతి,) చిరరాతాయ చిరకాలం, నగరే మూర్భా బభూవ నగరస్థ(స్త్రేబాలాదిషు 

దుఃఖాతిశయేన విసంజ్ఞ తా బభూవేత్యర్థ బలమూర్చా అశ్యగజాదిమోహః, జనస్య ఉత్సవార్థ 

మాగతజానపదస్య., ౧౮ 

(తదితి.) సమాకులం అంతఃకర ణక్షోభయు క్రం, సంభాంతం బాహ్యేందియక్షోభ యు క్రం, 

సర్వేంద్రియక్షభ వత్పారజనయు క్రమిత్యర్థః. మత్తసంకుసితద్విపం వ్యసనాతిశయేన సంకుపిత 
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(శ్రీరామాదీనాం (ప్రస్థానం) 

తత స్సబాలవృద్ధా సా పురీ పరమపీడితా, 

రామమేవాఒ_భిదు.దావ ఘర్మార్తా సలిలం యథా. చిం 

పొర్శ్షతః పృష్టత శ్చాపి లంబమానా స్తదున్ముఖాః, 

వొష్పపూర్ణముఖా స్సర్వే త మూచు ర్భృశనిస్త్వనాః. ౨౧ 

సంయచ్చ వాజినాం రశ్మీణా సూత యాహి శనైళ్ళనై:, 

ముఖం |దక్యామ రామస్య దుర్దర్శం నో భవిష్యతి. ౨౨ 

ఆయసం హృదయం నూనం రామమాకు రసంశయం, 

య ద్దేవగర్భప్రతిమే వనం యాతి న భిద్యతే. ౨౩ 

కృతకృత్యా హి వైదేహి ఛాయేవానుగతా పతిం, 

న జహాతి రతా ధర్మే మేరు మర్క(ప్రభా యథా, శల 

అహో లక్కుణ సిద్ధార్థ సృతత౦ం ప్రియవాదినం, 

భాతరం దేవసంకాశం య స్త్వం పరిచరిష్యసి. ౨౫ 

ఎమత్తద్విప మిత్యర్థః, హయశింజితనిర్హాషం పరితాపాతిశయేన తత ఇత శ్చలతాం హయానాం 

భూషణరవేణ సంజాతఘోషమిత్యర్థః. “ భూషణానాం కు శింజితి మిత్యమరః. అత వీవ మహా 

స్యన మాసిత్, ౧౯ 

(తత ఇతి.) పరమవీడితా, రామవిర హదు :ఃఖేనేకి శేషః, ౨౦ 

(పార్శ్వ్వత ఇతి.) లంబమానాః, రథై కదేశ మాడ్రిత్యేతి శేషః, | ౨౧ 

(ఆయస మితి,) దేవగర్భ[పతిమే దేవకునూరసదృశే. ౨౨-౨ 

(కృతకృత్యేతి.) మేరు మర్శ్క(పభా యధథేశె సూర్యస్య (పాదక్షిణ్యేన మేరుగమనమితి 

సర్వథా తస్య మేరుసంబంధోఒ స్తేవ, ఎళ-౨౯ 
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మహ త్వేషా హి తేసిద్ధి 'రేష చాఒభ్యుదయో మహాజా, 

ఏష స్వర్గస్య మార్గశ్చ యదేన మనుగచ్చసి. ౨౬. 

ఏవం వదంత స్తే సోఢుం న శేకు ర్నాప్పమాగకం, 

నరా స్త మనుగచ్చంత: |పియ మికాకునందనం ౨౭. 

అథ రాజా వృత: స్ర్రిఖి ర్షీనాభఖి ర్ధీనచేతనః, 

నిర్ణగామ ప్రియం పుత్రం [దత్యామాతి బ)వజ గృహాత్. ౨౮ 

శుశ్ఫువే చాఒ(గత ఫ్రీగణాం రుదంతీనాం మహాస్వన:, 

యథా నాద: కరేణూనాం బద్ధే మహతి కుంజరే. ౨౯ 

పితా హి రాజా కాకుత్స్ట శ్రీగ్గీిమాజకా సన్న స్తదా౭_భవక్, 

పరిపూర్ణ శృశీ కాలే గ్రహేబోపప్లుకో యథా. 30. 

స చ శ్ర్రీమా నచింత్యాత్మా రామో దశరథాత్శ్మజ:, 

సూతం సంచోదయామాస త్వరితం వాహ్యతా మితి 3౧. 

రామో యాహీతి సూతం తం తిష్టేతి స జన స్తదా, 
ఉభయం నాఒశక త్ఫూత: కర్తు మధ్యని చోదితః. త౨- 

నిర్ణచ్చతి మహాబాహౌ రామే పారజనా(శుభి:, 

పతితై రభ్యవహితం [పశశామ మహీరజ:. ౭3. 

(పెతేతి.) సన్నః ఆవసన్నతేజా ఇత్యర్థః. తద. 

(స ఇతి,) అచింత్యాత్మా ఇయ త్రయా పరిచ్చేత్తు మశక్యధైర్య ఇత్యర్థః, తిం 

(రామ ఇతి.) యాహి తిఫైతి ఉభయ్మతాచోదయ దితి శేషః. ఉభయం యానం స్థానం 
చా,=ధ్యని రామజనాభ్యాం చోదిత స్ప, కర్తుం నా శకత్, 3౨ 

(నిర్లచ్చశీతి.) అభ్యవహితం సిక్తం, తధా 



చా 
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(శ్రీరామాదీనాం ప్రస్థానం) 

రునితా శుపరిద్యూనం హాహాకృత మచేతనం, 

ప్రయాణే రాఘవస్యాసీక్ పురం పరమపీడితం. 3౪ 
సుస్రావ నయనై: స్త్రీణా మాశ మాయాససంభవం, 
మీనసంక్షోభచలితై స్పలిలం పంకజై రివ. 3౨ 

దృష్ట్యా తు నృపతి శ్ర్య్మీమా నేకచిత్తగతం పురం, 

నిపవాత్రైవ దుఃఖేన హతమూల ఇవ దుమః. ౩౬ 

తతో హలహలాశబ్లో జజ్జై రామస్య వృష్టత:, 

నరాణాం (పేక్యు రాజానం సీదంతం భృాశదు:ఖితం. 3౭ 

హా రామేతి జనాః కేచి [దామమాతేతి చాపరే, 

అంతఃపురం సమృద్దం చ [కోశంతః పర్య దేవయ౯. తలా 

(రుదిత్నాకుపరిద్యూన మితి, హాహాకృతం హాహాకారవత్, మత్వర్థీయలో పః, అచేతనం 

మూఢం, రాఘవస్య దశరథస్య, వురం వురస్థజనాః. తళ 

(సు సావేతి,) నయనైః నయనేభ్యః, ఆయాససంభవం ఖీదజనితం, సంక్షోభః' ఉల్లలనం, 

సలిలం మకరందరూపం, ఈవి 

(దృష్టుతి.) వీకచి త్తగతం వకచిత్తతాం గతం. 3౬ 

(తత ఇతి.) (పేక్ష్య; సితానా మితి శేషః, 38 

(హా రామేతి.) హా రామేతి పరిదేవన పకారః. రామమాతేత్య| తాపి హే త్యనుషంజనీయం, 

సంధి రార్షః, రామమాత రిత్యర్థః, జనాః (కోశంత సృంతః, పర్యదేవయకా అరుదకా. సమృద్ధం 

-అంతఃవురం అంతఃవురజనశ్చ, పర్యదేవయ దితి విపరిణామేనానుషంగ:. ౩౮ 



912 శ్రీమధ్రామాయణే, 'గోవిందరాజీయవిశిప్లే 

అన్వీక్షుమాణో రామస్తు విషణ్ఞ్ణం భాంత చేతసం 

రాజానం మాతరం చైవ దదర్శ్భాఒనుగతౌ పథి. తక 

స బద్ధ ఇవ పాశేన క్రిశోరో మాతరం యథా, 

ధర్మపాశేన సంక్షిప్త: ప్రకాశం నాభఖ్యీదైక్షుత. ౪౦- 

పదాతినా చ యానార్హౌ అదు;ఖార్తౌ సుఖోచితౌ, 
దృష్ట్వా సంచోదయామాస శీఘుం యాహీతి సారథిం. ౪ం: 

నహి త త్పురుషవ్యాఘో దుఃఖదం దర్శనం పితుః, 

మాతుశ్చ సహితుం శక్త స్తోత్రాద్దిత ఇవ దప: ౪.9. 

(పత్యగార మివాయాంతీ వత్సలా వత్సకారణాక్, 

బద్ధవత్సా యథా ధేను; రామమాతా=_భ్యధావత. ౪3- 

తథా రుదంతీం కౌసల్యాం రథం త మనుధావతిం, 

క్రోశంతీం రామరామేతి హా సీకే లక్ముణేతి చ. ౪౪ 

రామలక్ముణసీతార్థం (సవంతీం వారి నేత్రజం, 

అనకృక్ ప్రెకుత స తాం నృత్యంతి మివ మాతరం, ౪ 

(అన్వీక్షమాణ ఇతి.) ఆ(కోశానుసారేణ పశ్చా త్సామాన్యత ఈక్షమాణః, ఉక 

(స ఇతి.) కిశోరోఒశ్వబాల;, నంక్షిప్తః బద్ద ఇతి యావత్. (సకాశం నాభ్యుదైక్షత 

ఆపాంగే నాభ్యుదై క్షతేత్యర్థః. లం-౪౧ 

(న హీతి.) సహితుం  సోఢుం. తోతార్దితః వైణుకేన పీడితః, 'తోతం వెణుక” 

మిత్యమరః. ౪౨ 

గపత్యగార మితి) బద్ధవత్సా వత్సకాంణాత్ అగారం |పత్యాయాంతీ ధేను రివ, వత్సలా 

రామమాత్మా అభ్యుధావత, రథమితి శేషః. v3 , 

(తథేత్యాది.) నృత్యంతీ ' మికి తధ్వ దిత స్తతః పరి భమంతీ మిత్యర్థః. అల ఆ ఖు 
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* = (శ్రీరామాదీనాం (ప్రస్థానం - 

తిష్టేతి రాజా చుకోశ యాహి యాహీతి రాఘవ. 
సుమంత్రస్య బభూవాఒ౭౬త్మా చకయో రివ చాంతరా. ౪౬ 

నా(శౌష మీతి రాజాన ముపాలబ్దోప్ వక్ష్యసి, 

చిరం దుఃఖస్య పాపిష్ట మితి రామ స్త మబవీక్. ve 

రామస్య స వచః కుర్వ న్న నుజ్జాప్య చ తం జనం, 

|వజతోపి హయాకా శీఘం చోదయామాస నారథి:. భేలా 

న్యవర్తత జనో రాజ్ఞో రామం కృత్వా (ప్రదకీణం, 

మనసా ప్యశ్రువేగైశ్చ న న్యవర్తత మానుషం. ౪౯ 

(తిఫై.తి,) సుమం త్రస్య, ఆత్మా మను చక్రయా రంత రివ రథవూర్వపశ్చాద్భాగస్థితయో 

శ్చకయో ర్మధ్యగతః వురుష ఇవ, బభూవ, దశరథరామవచనాభ్యా మతిసంకటం ప్రాప్త 

ఇత్యర్థః. ౪౬. 

రాజవీచనాతి కమణే మహాజా దోషో భవిష్యతీ త్యాశంకాయా మాహ (న్మాశౌష మితి.) 

వునరాగమనానంతరం రాజ్ఞా కిమర్థం మద్వాక్యే న స్థితోఒసీతి నిందితోపి నా[శౌషం తద్వచన మితి 

వక్ష్యసి, కిమర్ధ మేవ మసత్య వచనం? త్మతాహ (చిర మితి) దుఃఖస్య ఇదానీ మనుభూయమాన. 

దుఃఖన్ఫ, చిరం విళంబః, పాపిష్టం అతిదుస్సహం. ౪౭ 

(రామస్యేతి.) తం జనం, కౌసల్యాం పరివేష్యాగత మవరోధజనం, అనుజ్ఞాప్య, రామే 

ణానుజ్ఞాం పాపయ్యే త్యర్థః, ళరా 

(న్యవర్తతేతి,) రాజ్ఞో జనః రాజసంబంధ్యవరో ధజనః, మానుషం మానుషాణాం సమూహః, 

సమూహార్థెణ్ (పత్యయః. మనసా అశువేగైశ్చ నివృత్తావరోధజనస్య మనసా అశువేగైెశ్స సహ, 

న న్యవర్తతేతి సంబంధః, బడా 

[115] 
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య మిచ్చేక్ పున రాయాంకం నైనం దూర మనువజేక్, 

ఇత్యమాత్యా మహారాజ మూవ) దశరథం వచః. ౫౦ 

తేషాం వచ సృ్పర్వగుణోపపన్న౦ (పస్విన్న గాత: (ప్రవిషణ్ణరూప:, 

నిశమ్య రాజా కృపణ స్సభార్యో వ్యవస్థిత స్తం సుత మీకమాజణ:. ౫౧ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, చత్వారింశ స్సర్గః. 

అథ వికచత్వారింశ స్సర్గః 

తస్మిం స్తు పురుషవ్యాఘే వినిర్యాతి కృతాంజలౌ, 

రశబ్లోఒథ సంజే ప్రణా మంతఃపురే మహాజా. ణం 
ణా 

& 

అనాథ స్య జనస్యా౭_స్ల దుర్చులస్య తపస్వినః, | 

యో గతి శృరణం చాసీ త్స నాథ: క్యను గచ్చతి. ౨ 

కాలోచితక ర్రవ్యజ్ఞా స్పచివా శాస్తా్ఫర్ల కథనేన రాజానం నివర్తయంతి (య మిచ్చే డితి. ,౫౦ 

(తేషామితి.) వ్యవస్థితః స్టితవాన్, ౫౧ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అరూధ్యాకొాండవ్యాఖ్యానే, 

చత్వారింశ సర్గః. 

అథ వీకచత్వారింశ స్సర్గః 

— తీరా —— 

(తస్మి న్నిత్యాది,) కృతాంజలౌ మాతృపరివేష్టితం పితర ముద్దిశ్య కృతాంజలౌ, అంతఃవురే 

('శ్రుణాం డశరథేన సమాగతానా మంతఃవురవాసినీనాం 'స్ర్రీణాం. ౧ 

(అనాథస్యేతి.) తపస్వినః కోచ్య స్య, గమ్యత ఇతి గతిః, (వాష్య ఇతి యావత్. శరణం 

రక్షితా “శరణం గృహరక్షితో' రిత్యమరః. చి 
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(అంతః వురజనస్య శోరావేశః) 

న (క్రుద్ధ్య త్యభిశ ప్తోపి కోధనీయాని వర్ణయకా, 

కుద్దాళా [పనాదయజ సర్యాకా సమదు:ఃఖః క్వచి ధక: పా 

కాసల్యాయాం మహాతేజా యథా మాతరి వర్తతే, 

తథాయో వ ర్రకే=స్మాసు మహాత్మా కంను గ చ్చతి. భా 

కైకేయ్యా క్లిశ్యమానేన రాజ్ఞా సంచోదితో వనం, 

పరిత్రాతా జనన్యాఒస్య జగతః క్వను గచ్చతి. ౫ 

అహో నిశ్చేతనో రాజా జీవలోకస్య సంప్రియం, 

ధర్మ్యం సత్యవతం రామం వనవాసే (పవత్స్యతి. ౬ 

ఇతి సర్వా మహిష్య స్తా వివత్సా ఇవ ధేనవః, 

రురుదు శైవ దుఃఖార్తా స్స్పస్వర౦ చ విచుక్రుశు:. అ 

స త మంత:పురే ఘోర మార్రశబ్దం మహీపతిః, 

పు[త్రశోకాభిసంత ప్ర (శుత్యా చాసీ త్పుదు:ఖిత,. లా 

*నాగ్నిహోతా బ్యవూయంత నా౭_పచకా గృహ మేధిన:, 

అకుర్ణ న్న |వజాః కార్యం సూర్య శ్వా౭_౦తరధీయత. ౯ 

(నేతి.) ఆభిశ ప్తః మిథ్యాభిశంసనం (పాసితః, క్వచి దిత్యస్య న (కుధ్యతీత్యనెన 

సంబంధః. శ=౫ 

(అహో ఇతి.) నిశ్చేతనః బుద్ధిీహీనః, (పవత్స్యతి (పవాసయతి. ౬-లా 

_ (నాగ్నిహో _తాణీతి.) నాహూయంత అగ్నీనా మంతర్జానా ద్దాత్తాణాం వ్యసనా చ్చేతి భావః. 

ఆంతరధీయత నిస్తేజస్కో భూదిత్యర్థః, ౯ 

* రామానుజీయం (నాగ్నీత్యాది.) ఆగ్నిహోతాణి నాహూయంత అగ్నీనా మంతర్జానా 

ద్ధోత్యుణాం వ్యసనాతశయాచ్చ నాహూయంతేత్యర్థః. సూర్య శ్చాంతరధీయత సూర్య శ్చాస్తంగత 



ఖీ! 6 (శ్రీమద్రామాయణే, గో విండరాజీయవశిప్పే - 

వ్యసృజకా కబళాజ నాగా: గావో వత్సా న్న పాయయకా, 

"శపుత్రం ప్రథమజం లక్ట్వా జననీ నాభ్యనందత, ౧౦ 

త్రిశంకు ర్లోహితాంగశ్చ బృహస్పతిబుధావపి, 

చారుణా సోమ మఖ్యెత? (గహో స్సర్వే వ్యవస్థితా వ ౧౧ 

నక్షత్రాణి గతార్చీంషి (గహాశ్చ గతతేజసః, 

ఇ పిశాఖాస్తు సధూమాశ్చ నభసి (పచకాశిరే. ౧౨ 

(వ్యసృజన్నితి.) పాయయకా అపాయయకా, ఆగమశాసనస్యానిథ్యత్వా దడభావః. ౧౦ 

((తిశంకు రితి.) (తిశంకు రిక్వాకుకులకూటస్థ:, లోహితాంగోఒ౦గారకః, బృహస్పతిబుధయో 

ర్హారుణత్వం దారుణాంగారక సంయోగాత్, (కూర న్థానగతత్యా ద్వా. (తిశంకో ర్లృహత్యాభావేసి 

ఛతిణో గచ్చంతితివ ద్వ్యపదేశః. |త్రిశంకో స్పోమపాప్తిః బుజుదేశత్వేన జ్లైయా. నను “పూర్ణే 

చతుర్దశే వర్షే పంచమ్యాం భరత్నాగజ' ఇతి వక్ష్యమాణరీత్యా తత్రైవ కదాచిత్ వుష్యయోగ 

సంభావనయా చ పంచమ్యా మభిషేక ఇతి సిద్దం. తస్మిన్నేవ చ నిర్ణత:.శతథాచ కర్కటసే చందే 

కథం బుధసమాగముః? తస్య సూర్యసమీపత్వాత్, ఉచ్యతే - [పాప్తి రత నై కరాశిస్థితిః. కింతు 

క్వచి త్సాప్తిః క్వచిద్ద్య ష్టి రితి న దోవః.'వకగత్యా సమాగమ ఇత్య ప్యాహుః. ౧౧ 

(నక్షతాణీతి.) విశాఖాః ఇక్ష్వాకుదేశనక్షతం, సధూమా ఇత్యనేన భావి రాజవిసత్ 

-సూద్యతే. లవి 

ఇతి వక్తవ్యే అంతరదియతే త్యభిధానా (చామవనగమనవ్యసన కర్శిత స్పా “దివసశేషె 

సత్యంతర్జానం [పా ప్తవాని త్యవగమ్యుతే, అత చకారోఒగ్నీనా మంతర్జానం సముచ్చినోతి, ౯ 

1 తనిక్లోకీ. (వుతమితి ) జననీ నాభ్యనంద తేతి “ఉత్సవేషు చ సర్వేషు పితేవ పరితుష్యతీ ' 

త్యాదుక్తరీత్యా పవుత్రజనన మారభ్య పితృవ దంక మారోహ్య లాలయితరి వనం గచ్చతి 

కమనేనేతి వ్యజ్యతే. ((పథమజ మితి) గుణవా౯ జ్యేష్లో రామః కిల [ప వాజితః. అస్య కా గతి? 

రితి. (లబ్ట్వేతి.) షష్టివర్షసహ సపర్యంత మపుత్రేణ రాజ్ఞాఒతిక్లేశేన సంపాదితో ప్యేవం నిర్వాసితః 

1వతోపవాసాదినియమేన బహుకాలా ల్లబ్లో మత్పుతః కింవా భవిష్యతీతి. ణం 

క విశాఖానక్షఠా దుతృ్పన్న సూర్యవంశజత్వా దిక్ష్వాకో రిత్యాశయః, ఇతి తత్తదేపికా. 



వు 

అయో శ్యాకాళ్డే విక చక్వారింశస్పర్ల: ar 

_(వురజనస్య కోక్షావేశః) 

కాళికానిలవేగేన "మహోదధి రివోళ్టిత:, 

రామే వనం ప్రవుజితే నగరం |ప్రచచాల తక్. ల 03 

దిశ: పర్యాకులా స్సర్యా స్తిమి రేబేవ సంవృతాః, - 

న (గ్రహో నా౭-పి నక్షతం (పచకా శే న కించన. ణ౪ 

అకన్మా న్నాగర స్సర్యో జనో దైన్య ముసాగమక్, 

ఆహారే వా విహారే వా న కళ్చి దకరో న్మన:. - 2, 9౫ 

శోకపర్యాయసంత ప్ర స్పతతం దీర్ష ముచ్చ్వుసకా, 

అయోధ్యాయాం జన స్పర్వ శుశోచ జగతీపతిం. ౧౬ 

బాష్పపర్యాకు లముఖో రాజమార్గగతో జనః, 

న హృష్టో లత్యుకే కశ్చిత్ సర్వ శోక పరాయోణ:. 0౭ 

న వాతి పవన శ్మితో న శశీ సౌమ్యదర్శనః, 

న సూర్య సపతే లోకం సర్వం పర్వాకుఖం జగక్. ౧౮ 

(కాళికేతి.) కాలికానిల వేగేన మేఘజాలయు క్త (పభంజనవేగేస-'మేఘజాలే చ కాళికే” 

త్యమర+. (పచచాల వ్యసనాతి శయాత్ (పకంపిత మభూక్. ౧౩ 

(దిశ ఇతి.) (గహః జాత్యేకవచనం. నవ (గహా ఇత్యర్థః, నక్షత్ర మశ్విన్యాది, న కించిత్ 

_పచకాశే స_పర్షి ధువాదికం న (పచకాశ ఇత్యర్థః. అ 

(అకస్మాదితి,) అకస్మాత్ రామ ప, వాజ కవ్యతిరి క్రబందువి శ్లేషణా దికారణం వినేత్యర్థః, ౧౫ 

(శోకేతి.) శోకపర్యాయ సంతప్తః కోకపఠంపరాసంత ప్తః. ౧౬-౧౫ 



౪18 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయపిశిస్టే 

*అనర్థిన స్పుతా స్ర్రీసీణాం భర్తారో భాతర స్తథా, 

సర్వే సర్వం పరిత్యజ్య రామమేవాఒన్వచింతయకా. ౧౯ 

యే తు రామస్య కుహృద స్పర్వే తే మాఢచేతసః, 

శోరభా రేజ చాక్రాంతా శయనం న జహు స్తదా. ౨౦: 
మ 

(అనర్థీన ఇతి) సుతాః 'స్త్రీణా మనర్థినః మాత్యాణాం స్తన్యం నాపేక్షంత ఇత్యర్థః. భర్తారః. 
ప్రణా మనర్ధినః, (భాతరః అనర్థినః, అన్యోన్య మితి శేషః. సర్వే అనురకా స్పర్వే, ధగా 

(యేత్వితి ) శయనం మూర్చాశయన మిత్యర్థః. యేత్విత్యనేన పూర్వేభ్యో వైలక్షణ్య- 
ముచ్యతే. చృకవర్తీ గతి మనుమేనే, శ్రీకౌసల్యా మంగలాశాసన మకరోత్ తథా న భవంతి 
సుహృదః. తేషా మేకోపి నకించి దకార్షత్ (రామస్య సుహృదః) పితో రపి గోప్యం రామో యేభ్యః 
ప్రకాశయతి తాదృశాః, సుశోభనహృదయా స్పుహృదః, ఆత్మానం త్యక్త్వా రామ మేవ రక్షంత- 
ఇత్యర్థః. (సర్వే త ఇతి.) తేషు కశ్చి దప్యన్యాదృశో నాస్తీతి భావః. యది సుహృదః తర్హి పాదౌ 
సంగృహ్య రామో నివర్త్యతా మిత్య[తాహ (మూఢచేతనస;ః) పనన్నబుద్ధిభిః కర్తవ్యం కథం 
బుద్ధిహినాః కుర్వంతీతి భావః, జ్ఞాన భంశస్య హేతు మాహ (శోకేతి ) పర్వతేనేవ శోకభారేణా- 
(శాంతా, శయనం న జహుః, పర్వత్యాకాంతాః కథ ముతిప్మేయు? రితి భావః తదా 
వారవశ్యకాలే, నతు స్వయం, స్వబుద్ద్యా శయానా హ్యుత్తిష్టంతి, ౨౦.- 

శ అయ మర్థః-వనం గవ్భంతం రామం దృష్ట్వా కౌసల్యా న నివారితవత్రితి కృత్వా మాతరో నిష్రృయోజనా ఇకి సుతా జననీ రత్యజకా. రామోపి మాతరం ముక్త్వా వనం గత ఇతి కృత్వా వుతేణ నార ఇతి మాతర స్పుతా నత్యజజ, భర్తారః పత్యుప[దవకారిణీం కైకేయీ మవేక్ష్య స్యభార్యా అత్యజజ. భార్యా అపి కౌసల్యా ముపేక్ష్య తత్పుుతం వనం గమయంతం రాజాన మవేక్ష్య స్వభ ర్య నత్యజజ. భాాతరోపి భరతం రామరాజ్యా పహారహేతుం మత్వా [ఖాత్తూ నత్యజకా వీవం కనీయాంసోపి జ్యేష్టా నత్యజ న్నితి తత స్పర్వే సర్వం పరిత్యజ్య రామ వవ సర్వేషాం నో బంధుః, కిమన్న్యై? రితి తమేవాఒన్వచింతయక॥ా. ఇతి తత్త్వదీపికా. 



అయోధ్యాకాచ్చే-ద్విచత్వారింశస్సర్ల : 0౮10 

(దశరథస్య శోకపారవశ్యం) 

తత స్య్వయోధ్యా రహితా మహాత్మనా పురందరేణజేవ మహీ సపర్వతా, 
చచాల ఘోరం భయశోకపీడితా సనాగయోధాశ్వగణా ననాద చ. ౨౧ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ఏకచత్వారింశ స్సర్గః. 

అథ ద్విచత్వారింశ స్సర్గః 

యావత్తు నిర్యత స్తస్య రజోరూప మదృశ్యత, 

నైవేశ్వాకువర స్తావక్ సంజహారా౭_ఒత్మచతుషీ.. ౧ 

యావ [దాజా ప్రియం పు।తం పశ్య త్యత్యంతధార్శ్మికం, 

తావ ద్వ్య్యవర్ధతేవా౭స్య ధరణ్యాం పుత్రదర్శనే. లి 

(తత ఇతి.) వురందరేణేవ మహితి తైంలోక్యాధిపతిత్వా దుక్తం. యద్వా, వురందరేణ 

-గోతభిదా హేతునా, పర్వతసహితా దుహీ యథా చలతి త(దక్షకరామవిశ్రేషేణ గజాశ్య 

నహితాఒయోధ్యా భయేన చచాలేత్యర్థః. ౨౧ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవాాఖ్యా నే, 

వక చత్వారింశ స్సర్గః. 

అథ ద్విచత్వారింశ స్సర్గః, 

వ 

(యావ తిత్యాది, ) నిర్యతః నిర్గచ్చతః, తస్య రామస్య సంబంధి, రజోరూపం రజస్స్వ 

రూపం, యావదదృశ్యత, తావ న్న సంజహార న నివర్తితవాకా. ౧ 

(యావదాజేతి) పశ్యతి, రజోద్వారేణేతి శేషః. వు తదర్శనే వు[తదర్శననిమి త్తం, ధరణ్యాం 

రజో వ్యవర్గత మన్నిమి త్తకేన వు[తదర్శనేన రాజా కంచిత్కాల మాప్వాయితో భవే దితి మత్వేవ 

రజో ప్యవర్గతేత్యర్థః, అథవా, ఆస్య దేహో వ్యవర్ణత వుతదర్శనాయ ఉత్మాయ స్థిత ఇత్యర్థః. 3 



$20 : ఎశ్రీమృద్రామాయకే గోవింద్రరాజీయవిశిష్పే 

న పశ్యతి రజో ప్యస్య యదా రామస్య భూమిపః, 

తదా 2౬౬. ర్రశ్న విషణ్గశ్చు పపాత ధరజీత లే. 

తస్య దడీ.ణ *మన్యాగాత్ కౌసల్యా బాహు మంగనా, 

వామం చాస్యాఒన్వగా త్పార్థ్వుం కైకేయీ భరతప్రియా. ఖా 

తాం నయేన చ సంపన్నో ధర్మేణ వినయేన చ, 

ఉవాచ రాజా కైకేయాం సమీక్షకు వ్యథితేందియః. ౫- 

కైకేయి మా మమాంగాని స్వాతీ. సం దుష్టచారిణి, 

నహి త్వాం.[దమ్టు మిచ్చామి న భార్యా న చ బాంధవి. ౬. 

యే చ తాం మనుజీవంతి నా=హం శకేషాం న తే మమ, 

కేవలార్భపరాం హి త్వాం త్యక్తధర్మాం త్యజా మ్యహం, ౬ 

అగ్భహ్హాం యచ్చ తే పాణి మగ్నిం పర్యణయం చ యక్, 

అనుజానామి తత్సర మస్మికా లోకే పర!త చ. ౮- 

(న పశ్యతీతి.) ఆర్త: పీడితశరీర:, విషజ్ఞః దుఃఖితః. తి 

(తస్యేతి.) బాహు మన్వగాత్, ఉద్ధరణార్థ మితి భావః. భరతపియా (పియభరతా, 

పార్శ్వ మిత్యనేన కౌసల్యావత్ బాహుం నాఒ౬లంబితవతీతి గమ్యతే. ౪ 

(తామితి.) నయేన నీత్యా, వినయేన సదాచారేణ, ణి, 

(కైకేయీతి.) న భార్యా నచ బాంధవీ, త్వ మితి శేషః. న చ బాంధవీ-పత్నీత్వ సంబంధోపి- 

నాస్తీత్యర్థ:. అణంతత్వాత్ జీప్. న కేవలం త్వయి సంబంధాభావః, త్వత్సంబంధిష్యుపి మమ 

సంబంధో నాస్తిత్యాహ (యే చేతి.) (నాహం తేషా మితి) పభు రిత శేషః, నతే మమ శేష 

భూతా ఇత్యర్థః, అగ్నిసాక్షిక మూఢా కథం న భార్యా స్యా? మిత్యకాహ (ఆగ్భహ్హా మితి,) 

పరకణయం (పదక్షిణ మనయం, ఆనుజానామి పరిత్యజామీత్యర్థః. ఇహ లోకే పరత చ ఐహిక 

మాముష్మికం చ సర్వం త్వత్సంబధేనాగతం త్యజేయ మిత్యర్థః. ౮- 

వ ముద్భృత్య ఇతి పొ. ఉద్ధ్భృత్య=గృహీత్వా. ఇతి తత్వదీపికా. 



అయో ధ్యాక'ళల్ణే-ద్విచత్వారింశస్నర్ల : 921 

(దశరథస్య శోకపారవశ్యం) 

భరత శ్చే [(తుతీత న్స్యా (దాజ్యం (వాప్యేద మవ్యయం, 

య న్నే స దద్యా త్చితర్ధం మాంమా త ద్దత్త మాగమక్. ౯ 

అథ రేణుసముధ్వస్తం త ముత్జావ్య నరాధిపం. 

న్యవ ర్తత తదా దేవ్ కౌసల్యా శోకకర్శితా. ౧౦. 

హత్వేవ (బాహ్మణం కామాక్ స్పృష్టాష౭_గ్ని మివ పాణినా, 

శ*అన్వత పత ధర్మాత్మా పుత్రం సంచింత్య తాపసం. ౧౧. 

నివృత్రైవ నివృత్రైవ సీదతో రథవర్హ్మను, 

రాజ్ఞో నాతిబఖౌ రూపం (గ స్తన్యాంఒశుమతో యథా. ౧౩ 

విలలొప చ దుఃఖార్త: ప్రియం పుత్ర మనుస్మరకా, 

నగరాంత మనుప్రా ప్పం బుధ్వా పుత్ర మథా=బువీక్. ౧౩ 

వాహనానాం చ ముఖ్యానాం వహతాం తం మమాత్మజం, 

పదాని పథి దృశ్యంతే స మహాత్మా న దృశ్యతే. ౧౪ 

(భరత ఇతి.) (ప్రతీతః _పముదిత ఇత్యర్థః.  పితర్భం య దుదకాదికం దద్యాత్ 

త ద్దత్తం, మాం, మా గమత్ నోపతి షై. దిత్యర్థః. డా 

(అథేతి.) న్యవ ర్తత, తేన నహేతి శేషః, * ౧౦ 

(హత్వేతి.) తాపసం తాపసవేషధారిణం. రా 

(నివృత్యేతి.) గస్తస్య రాహ్నుగస్తస్య. ౧౨_ం౧౪ 

* యథా పాణినాఒగ్నిం స్పృష్ట్వా స్వక ర్హృకదోషేణ తత్పీడయా౭నుతప్తో భవతీతి తథా 

స్వకృత మేత ద్దుఃఖ మిత్యనుతాపః, ఇతి తిలకం. 6౧ 

[116] 



శ్రి22 శ్రీమద్రామాయణ, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

య స్సుఖేషూపధథానేషు శేతే చందనరూషిత:, 
వీజ్యమానో మహార్దాభిః స్త్రీఖి ర్మమ సుతో త్రమః. ణం 

స నూనం క్వచిదేవాఒద్య వృతమాల ముపాశిత:, 

కాష్టం వా యది వాఒశ్మాన ముపధాయ శ యిష్యతే, ౧౬ 

ఉత్ణొస్యతి చ మెదిన్యాః కృపణ: పొంసుకుంఠిత:, 

వినిశ్వసకా |ప్రసృవణాక్ క రేజూనా మివర్షభ:. ౭ 

(దక్షుంతి నూనం పురుషా: దిర్రబాహుం వనేచరాః, 
రామ ముక్టాయ గచ్చంతం లోకనాథ మనాథవక్. ౧౮ 

సొ నూనం జనక స్యేష్టా సీతా సుఖసదోచితా, 
కంటకాక్రమణాకాంతా వన మద్య గమిష్యతి. ౦౯ 

అనభిజ్ఞా వనానాం సొ నూనం భయ ముమైష్యతి, 
శ్వాపదానర్దితం శుత్రా గంభీరం రోమహర్హణం. ౨౦ 

సకామా భవ కైకేయి విధవా రాజ్య మావస, 

న హి తం పురుషవ్యాఘం వినా జీవితు ముత్సహే. లిం 

(య ఇతి.) వీజ్యమానః, చామరవ్యజనాదిభిరితి శేషః. (ప్రీభిః పరి చారికాభి?, ౧౬ 

(ఉత్జాస్యతీతి.) ప సవణాత్ నిర రాత్, తత్సమీపా దిత్యర్థః. “ఉత్సః (ప్రసవణం వారి 
(పవాహో నిర రో ర్లురి ఇత్యమరః, ౧౭ 

((దక్ష్యంతితి ) అదాథవత్ గచ్చంత మిత్యన్వయ:. ౧౮ 

(సేతి.) సుఖసదోచితా - సుఖస్య సదా ఉచితా, కంటకే ష్వాకమణం పదవిక్షేపః. ౧౯ 

(అనభిజ్డే తి.) శ్యాపదాసర్దితం - శ్వాపదా; వ్యా ఘాదిహింసపశవః, తేషాం ఆనర్దితం 

శబ్దం, ౨౦-౨౧ 



అయో ధ్యాకాళ్డే-ద్విచత్వారింశస్సర్ల; 62% 

(దశరథన్య శోక పారవశ్యం 

ఇత్యేవం ఏలపకా రాజా జనౌ ఘేనాఒభీసంవృత:, 

అపన్నా త ఇవా౭_రిష్టం పవి వేశ పురోత్తమం ఏ౨ 

శూన్య చత్యర వేశ్మాంతాం సంవృతాపణ దేవతాం, 

క్షాంతదుర్నలదు:ఖార్తాం నాత్యాకిర్ణమహాపథాం. ౨3 

తా మవెక్యు పురీం సర్వాం రామ మేవానుచింతయకా, 

విలపకా వొవిశ ద్రాజా గృహం సూర్య ఇవాంబుదం. ౨౪ 

మహాహదమివా౭_కభ్యం సుపర్జెన హృతోర గం, 

రామేణ రహితం వేశ్మ వైదేహ్యా లక్కుకేన చ. ౨౫. 

(ఇతీతి.) అపస్నాతో మృతస్నా తః “అపస్నాతో మృతస్నాతి ఇత్యమరః, అరిష్ట మశుభం = 

“అరిష్ట కు శుభాశుభే” ఇత్యమరః. నను రామ మనుగమ్య వునః వుర[పవేశ సమయే, “అపస్నాతో౬ఒ 

రిష్ట మితి కథ మన్లీల ముక్తం? సత్యం, దశరథో హి తదానీం నూనం భయ ముపైష్యతీత్యాదినా 

సీతావిపత్తిం శంకమాన స్రద్ద్వారా రామవిపత్తిం, తన్ముఖేన స్వస్యాపి వినాశం శంకితవాకా, 

అతవీవ సీతాద్యారా రామవిప త్తిశంకయా 'సకామా భవ కైకేయీ” తు క్షవాజా, స్వవినాశాభిప్రాయేణ 

“విధవా రాజ్య మావసేి త్యుపదర్శితవాంశ్చ, తేనాఒపస్నాత ఇవేత్యు క్తిః రాజబుద్ద్య ను సారా 

దుచితె వ, వివా 

(శూన్యేత్యాది) శూన్యచత్వరవేశ్మాంకాం నిర్దనచతుపష్పథ గృహద్వారాం. సంవృతాపణ 

దేవతాం పిహితాపణదేవతాగృహద్వారాం, క్షాంతదుర్చలదుఃఖార్తాం - చింతాతిరేకేణ క్లాంతాః రామ 

విరహేణ నిస్పత్తాః దుఃఖార్తాశ్చ జనాః యస్యాం తథా, అనేన సంచారక్షమా స్పర్వే రామ 

మనుగతా ఇతి ద్యోత్యతే, నాత్యాకీర్ణ మహాపథాం క్వచి త్క్యచి దృశ్యమాన జనయుక్తమహాపథా 

మిత్యర్థః. అవాంతరమార్గాస్థు కేవలం నిర్దనా ఇతి భావః, నిళ్లా 

కీదృశం (పావిశ? చిత్యపేకాయా మాహ (మహాహద మితి.) అక్షభం సోరగతయా. 

{పావిశది త్యనుషంగ।. ౨౫ 



్ర24 శ్రీముదామాయణీ, గోవిందరాజీయపిశిస్నే - 

అథ గద్ధదశబ్దస్తు విలసకా మనుజాధిప:, 
ఉఊవాచ న్ఫుదు మందార్థం వచనం దీన మస్యరం. ౨౬ 

కౌసల్యాయా గృహం శీఘ్రం రామమాతు ర్నయంతు మాం, 

న హ్యన్యత మమాశ్యాసో హృదయస్య భవిష్యతి. ౨౭ 

ఇతి బవంతం రాజాన మనయఃకా ద్వారదర్శిన:, 

కౌసల్యాయా గృహం తత్ర న్య వేశ్యత వినీతవక్. అలా 

తత స్తస్య |ప్రవిష్టస్య కౌసల్యాయా నివేశనం, 

అధిరుహ్యాపి శయనం బభూవ లుళితం మనః, = 

పుత్రద్య్వయవిహినం చ స్నుషయాపి వివర్ణితం, 

అపశ్య ద్భవనం రాజా *నష్టచం[ద మ్ వాంబరం. తిం 

తచ్చ దృష్ట్వా మహారాజో భుజ ముద్యమ్య వీర్య వాకా, 

ఉచ్చె స్స రేణ చుకోశ హా రాఘవ జహాసి మాం. కం 

(అథేతి ) గద్గద కృబ్దో యస్య స తటోక్తఃక, మృదు ఉపాంశు, మందార్థ మల్పార్థం, 

శబ్ర పపంచవ దిత్యర్థః, ఆస్యరం కంఠస్వరరహితం, ౨౬ 

| కౌసలాగయా ఇతి.) నయంకు, ద్వారదర్శిన ఇతి శేషః అన్య(త తద్య్యతిరి క్ర(ప్రీగృహే. ౨౭ 

(ఇతీతి.) ద్వారదర్శినః మార్గ్ష[పదర్శకాః ద్వారపాలకాః, న్యవేశ్యత నివేశితః, వినీతవత్ 

-వినీతార్హం. వలా 

(తత ఇతి.) లుళితం కలుషిత మితి యావత్, ౨౯ 

(వుతేతి) నష్టచంద్రం, ఉపలక్షణ మేతత్, చంద్రనక్షత్రతారాహీన మిత్యర్థః. ౩౦-3; 

* తనిక్లోకి దృష్టాంతా=విరోధాయ నష్టనక్ష్మత తారక మిత్యధ్యాహార్యం. 



అయో" ధ్యాకాళ్టే-ద్విచక్వారింశస్పర్థ : గజై5్ 

(దశరథస్య శోకపారవశ్యం) 

సుఖితా బత తం కాలం జీవిష్యంతి నరోత్తమాః, 

పరిష్యజంతో యే రామం [దకత్యుంతి పున రాగతం. 3౨ 

ఆథ రా(త్ర్యాం ప్రపన్నాయాం కాళరాత్యా మివాత్మన!, 

అర్ధరాతే దశరథ: కౌసల్యా మిద మబవిత్. 33 

* రామం మే=_నుగతా దృష్టి రద్యాపి న నివర్తతే 

న త్వాం పశ్యామి కౌసల్యే సాధు మాం పాణినా స్పృశ. తే 

(సుభితా ఇతి) తం కాలం తస్మి౯ కాలే, తావత్కాల మితి వా. తని 

(అఖథేతి ) కాళరాత్యాం సంహారరాత్యాం, ప్రపన్నాయాం [పాప్తాయాం, 33 

(రామ మితి.) రామ మనుగతా దృష్టిః, సమ్ముదగృహీతం వునః కిం నివర్తతే? (మే 

దృష్టిః ) షష్టివర్షసహ(సం కృతోపవాసాదికం నివర్తతే. (అద్యాపి న నివర్తతే) తద్దర్శనాభావేసి 

తన్మాతృ త్వద్దర్శనం కర్తు ముచితే కాలేపి న నివర్తతే. (న త్వాం పశ్యామి కౌసల్యే) రామదర్శనం 

వినా కై కేయాముఖదర్శనపాపనివృత్తయే త్వన్ముఖం (దష్టు ముత్స్పుకోఒస్మి, తదపి న లబ్ధం, 

(సాధు మాం పాణినా స్పృశ) నిత్యానుమేయానీందియాణి కార్యకల్బ్యాని, రూషగహణాభావా 

చ్చక్తురిందియం గత మిత్యవగతం, త్వగిందియ మస్తి న వేతి సంపతి జానిహి, (సాధు) కైకేయ్యా 

కృతసంకేతో రామం నిర్యాపితవాళ అద్య కించి దభినయం కరోతీతి న మన్యేథాః. అయ మజ్జానా 

దేవం కృతవా నితి సమనస్కృతయా స్పృశ. యద్వా. (మాం పాణినా స్పృశ) రామ 

మాతృతాా త్రవ పాణిస్పర్శనం రామస్పర్శన మితి భావః, 9౪ 

* తనిక్లోకీ పంచేందియాణాం (పత్యేక మనన్యార్హ శేషత్వ ముచ్యతే (రామమితి.) రామం 

గుణసాగరం. (న నివర్తతే) సము; దగృహితం వున రాయాతి కిం? “సముద్ర ఇవ గాంభీర్య 

గుజానా మాకరో మహా” నితి సముద్ర స్థానత్వ ముక్తం. యద్వా. (రామం మేఒనుగతా దృష్టిః) 
“రామం రమయతాం వర'మితి చేకనాచేతనవిభాగాఒనాదరేణ రమయితృత్వగుణ స్ప ఖలు, సర్వుత్ర అలీ 

-చక్షుః ఖలు రూపగ్దాహకం, అత తు రామే రూపం వక్షుర్ధాహకం, అనుగతపదార్థ , చర్శనసమర్థం 



926: - శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిస్పే 

చక్షు రధునా సంచారక్షమం జాతం. “కామరూ ప్యనుసంచరి న్ని త్యాద్యు క్రచేతనకృత్య మచేతనర- 

కరోతి, దేశవిశేషే పరమపదే క్రియమాణ మనుసంచరణం సంసారచ। కే రామం (పతి [కియతే- 

యద్వా, (దృష్టిః రామ మనుగతా) “చక్షు ర్లెవానా ముత మర్త్య్యానా' మితి దేవమనుష్యాదిదృష్టి 

భూతో రామః వురతో గచ్చతి, అహం తిస్టామివే త్యనుగతా. (దృష్టిః) దృశిర్ (పేక్షణ ఇతి 

నిష్పన్నా సారాసారవివేకశాలినీ విశేషగహణశక్తాా రామ మనుగతా. నుమ హితకారిజణి 

స్వహితం న కరోతి కిం?-అస్వతంత్రా మే దృష్టిః కథ మేవం స్వాతంత్యుం కృతవతీ? శేష్యతిశయా 

ధానం ఖలూచితం శేషవస్తునః. యద్వా, (మే దృష్టిః రామ మనుగతా) మమ చిరపరీచితా 

మాం విహాయ రామ మనుగతే త్యభిసారికాసమాధిః. యద్వా, (మే దృష్టిః) కెకేయోమంథరాది 

దృష్టిశ్చే దేవం న కరోత్యేవ. 'నందామి పశ్య న్నపి దర్శనేనే' త్యేవం చిరపరిచయం సంపాదితవా 

నహం ఖలు. యద్వా, (మే దృష్టిః.) సర్వత విషయేషు చపలస్య మమ దృష్టిః, కథం చాపల్యం 

న గచ్చతి? విహాయ గతా మపి మే దృష్టి రిత్యహ మనుర క్రిం కరోమి, మాతరం విహాయ పతి. 

మనుసృతాం కన్యాం మమేయ మిత్మభిమానవత్, మమేందియంచే న్మా మనుసృత్య తిష్టేత్, 

కథ మన్య మను సరేక్? స్వవిషయానుసరణం న దోష ఇతిచే త్త తాహ (ఆద్యాపి న నివర్తతే), 

(అతి కాంతేపి రాఘవ ఇతి) స్యగోచరాతిక్రమేసి న నివర్తతే కై కేయీాముఖనిరీక్ష ణ్మవీడయా క్రిం? 

యద్వా “న చ వునరా వర్తతి ఇత్యుకా౬వున రావృత్తిం (పాప్తా కం? అనివర్తనే యుక్తి మాహ- 

(న త్వాం పశ్యామీతి) వున రాగతా చే త్రవ దర్శనం మమ కథం న స్యాత్? త్వాం న పశ్యామి.) 

స్వరేణ త్వా మితి వురోవస్థితాం నిర్షిశామి “న చక్షుషా పశ్యతీ”తి  శుత్యా తన్ముఖదర్శనాలాభేషి. 

తన్మాతు స్తవ ముఖం వా పశ్యామీ త్యభిలషితం, తచ్చ న లబ్బం, (రామ మనుగతా దృష్టిః, న 

త్వాం పశ్యామి) రామే నిమగ్నా దృష్టిః అన్యం స్పృశతి కిం? చక్షురిం[దియనా శేపి వాగిందియేణ 

(పాణిమీ క్యాశ యేనాహ (కౌసల్యే ఇతి.) “వష మే జీవితస్యాంతో రామో యద్య భిషిచ్య తి 

ఇతి వ్యతిరేకకాష్టభూతాయా: కై కేయ్యాః “కం వునః (పోషితే తాత [(ధువం మరణ మేవ 

మే” ఇత్యన్వయకాష్టభూతా ఖలు త్వం, (కాసల్యే) “కౌసల్యా లోక భర్తారం సుషువే యం 

మనస్వినీ'తి చిరకాల పార్ణనయా లోక సంరక్షణార్థం సంపాదనం కృతం. తదిదానీం తవ దుఃఖాయ. 

జాతం ఖలు యద్వా (కౌసల్యే త్వాం న పశ్యామి.) అనర్థకర కైకేయీం పశ్య చ్చక్తు స్తద్దుఃఖనివార 

ణాయ త్వాం పశ్యతి కిం? రామవిశ్లేషాసహనేన సీదంత్యాః దశరథవిశ్లేషోఒపి భవిష్యతి వేతి 

భీత్యా నికట మాగతా మాహ (సాధ్వితి) మము కృత్న్నక్తే శనివారణాయ పాణినా మాం సమ్మృజ్య 
ఆశ్యాసయ. తవా౭దర్శనేన చక్షురింద్రియం గత మితి నిశ్చినోమి, తవ వాక్య శ వణేన శో తేం దియం- 
తిష్టతితి జానామి, కౌసల్యే ఇత్యుక్యా వాగిందియ మపి తిష్టతీతి నిశ్చినోమి, గంధ గహణాభావేన- 
రామమూర్హోపాఘాణాయ ఘ్ఫాణేందియం గతమితి నిశ్చినోమి, మహావిషయలాభఖేన తదితర 
విషయస్యాఒతితుచ్చత్వా త్పర్శే్యదియం గతం వా తిష్టతి వేతి నిశ్చేతవ్యం. తస్కరః గృహం- 
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(కౌసల్యాయా విలాపః) 

తం రామ మేవాను విచింతయంతం సమాక్ష్యు దేవీ శయనే నరేంద్రం, 

ఉపోపవిశ్యాధిక మా ర్తరూవా వినిశ్వసంతీ విలలాప కృచ్చం. అసి 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ద్విచత్వారింశ స్సర్గః. 

అథ తిచత్వారింశ స్సర్గః 

తత స్పమాక్యు శయనే సన్నం శోకేన పార్థివం, 
కౌసల్యా పుతృశోకార్తా త మువాచ మహీపతిం. ౧ 

(తనితి.) ఉపోపవిశ్య శయనసమీషే ఉపవిశ్యేత్యర్థః - 9౫x 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అరూధ్యాక"ండవ్యాఖ్యానే, 

ద్విచత్వారింశ సర్గః. 

అథ (తిచత్వారింశ స్సర్గః 

ఆఆఆ 

(తత ఇత్యాది.) ౧ 

ప్రవిశ్య కానిచిద్వస్తూని గృహీత్వా (గచ్చేచ్చేక్తస్య) గమనానంతరం యజమానోఒంధకారే 

కిం కిం గతమితి తత్తద్వస్తు స్పృశక౯ా పత్న్యాదీళ పృచ్చ్భతి. తత్సమాధి రత ద్యోత్యతే. (సాధు 

స్పృశ) |పకృతిసంబంధకృతం కాలుష్య మిదం స్థిరం న భవతి, అతః అజుగుప్పనేన స్పృశ 

(పాణినా స్పృశ) ఆగ్నిసాక్షికం [పీతి పూర్వకం యథా స్పృష్టం తథా స్పృశ, రామసంస్పర్శా 

న్వయ వ్యతిరేకాను సంధానజీవనం మాం తత్ప్రతినిధితయా తన్మాతా త్వం స్పృశ. భగవత్స్సర్యా 

౭_లాభే తతృంబంధిస్పర్శేనాపి జీవితుం శక్యం, “వాహి వాత యతః కాంతే తివత్. జన్మాంతర 

సుకృతవశేన శ్రీరామే అతీవ పరత్వజ్ఞాన మస్తి వా దశరథస్య కౌసల్యాయాశ్చ? కథ ముభయోః 

రామపరత్వానుసంధానవూర్వక సంభాషణ మిత్యుకౌ బుషిరేవ దశర థాదివచనరీత్యా వునః వునః 

-పరత్వానుసంధానం కరోతీతి సంపదాయః. ఉళా 
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రాఘవే నర శార్జూలే విష ముష్ట్యా విజిహ్మతాం, 

విచరిష్యతి కైకేయీ నిర్ముక్తేవ హి పన్నగీ, వా 

వివాస్య రానుం సుభగా లబ్బకామా సమాహితా, 

(తాసయిష్యతి మాం భూయో దుష్టైఒహిరివ వేశ్మని. తా. 

అథ స్మ నగరే రామ శ్చరకా భైకుం గృహా వసేక్, 

కామకారో వరం దాతు మపి దానం మమాత్మజం. ల 

*పాతయిత్వా తు కైకేయ్యా రామం సానా ద్యథిష్టత:. 

(పదిష్టో రక్షసాం భాగ: పర్యణీవా౭._౭_హితాగ్ని నా, * 

(రాఘవ ఇతి.) విజిహ్మతాం విషం కౌటిల్యరూపం విషం, రాఘవే, ఉప్త్వా నిక్షిప్య, 

నిర్ముక్తా ముక్తకంచుకి - “నిర్ముకో ముక్తకంచుకి ఇత్యమర:. అనేన (కౌర్యాతిశయ ఉక్తః.౨-3 

(అథ సెతి.) అథాపి భరతే రాజ్యదానస్యాఒ౬ఒవశ్యకత్వేప్కి రామో నగరే భై క్షం చరక 

సక గృహే వసేత్, వనే వివాసనం కిమర్థం? రాజ్యాభావేఒ-సి మమాత్మ జం భరతస్య దాసం 

దాతుం, కామకారః ఇచ్చా, వరం వనవాసా (చ్చేష్టతమః. భి 

(పాతయిత్వేతి.) రామం స్వస్థానాత్, యథేష్టతః స్వేచ్చయా, ఆ మర్యాదయా పాతయిత్వా 

త్వయా రామాయ (పదేయో రాజ్యభాగః, కైకేయ్యాః (పదిష్టః, కథ మివ? అహితాగ్నినా. 
పర్వణి దేవేభ్యో దేయః, హవిర్భాగః వురోడాశై కచేశకి రక్షసా మిన. సర్వధాఒనుచితం త్వయా 

కృత మితి భావః. ౫-౬ - 

* కైకేయ్యా రామం స్థానా ద్రాజ్యూత్, స్వగృహావస్థానా ద్వా; యథేష్టతః యథేచ్చ్భం, 
పాతయిత్వా, రక్షసాం భాగః, (పదిష్టః (పక్షిప్త ఇత్య రః. త్యయేతి శేషః, యద్వా (పాతయిత్వేతి): 

కైకేయ్యా కర్తా, రామః స సానా దాజ్యాత్, పాతయిత్వా (భంశయిత్వా, రక్షసాం భాగస్పకి, 

యథేష్టతః యథేచ్చం. (పది ః వినియుక్రః, (పవిద్ధ ఇతి పాఠే-క్ష ప ఇత్యర్థః -అ(త దృష్టాంత 

మాహ (పర్వజిీతి) పర్వణి ద వూర్ణమాసరూపపర్వణి ఆహితాగ్ని నా, స్రీహిగతతుషజాల మితి శేషః. 
(రక్షసాం భాగ ఇవేతి) పర్వణ్యాహిళాగ్నినా వీహిగతతుషజాలం యథా రక్షోభాగత్వేన (పదిష్టం, 

తథా కైకేయ్యాపి రామో రాక్షసభాగత్వేన వినియుక్త ఇతి భావః. అ తవివ-దర్శవూర్ణ్లమాసాను క" 

మణికాయాం.'రక్షోభ్య స్వాహా రక్షోభ్య ఇదం న మమేి త్యుద్దేశ్యత్యాగ:ః. ఇతి తత్త్వదీపికాః 
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(కాసల్యాయాః విలాప) 

గజరాజగతి ర్వీరో మహాబాహు ర్లనుర్లర ;, ధ"్ధ 
వన మావిశతే నూనం సభార్య స్పహలక్ష్ముణః. ౬ 

వనే త్వదృష్టదుః:ఖావాం కైకేయ్యానుమతే త్వయా, 

త్యక్తానాం వనవాసాయ కా న్వవస్ఞా భవిష్యతి. జ: 

తే రత్నహీనా స్తరుణాః ఫలకాలే వివాసితా:, 

కథం వత్స్యంతి కృపణా: ఫలమూలై: కృతాశ నా:. ౮ 

అపీదానీం స కాల స్స్యా న్మమ శోకకుయ శివః, 

సభార్యం యత్ సహ |భాతాం పశ్యేయ మిహ రాఘవం. క 

సుషేవోవస్థితౌా వీరౌ కదాఒయోధ్యాం గమిష్యత:, 

యశస్విసి హృష్టజనా స్మూవ్చితధ్వజమాలినీ. ౧౦. 

(వన ఇతి.) వనే ఆదృష్టదుఃఖానాం - అదృష్టవనదుఃఖానా మిత్యర్థః, కై కేయ్యా మమతే. 

కైకేయ్యా అనుమతే, స్థితేనేతి శేషః, సవర్ణది ర్ల ఆర్షః. త్యక్తానాం సితారామలక్ష్మణానాం. ౭ 

(త ఇతి) రత్నహీనాః [శేష్టవస్తుహీనాః - “రత్నం స్వజాతౌ శేష్మే పీత్యమరః. (పవర 

శయ్యాననాదిహీనా ఇత్యర్థః, తరుణీ చ తరుణా చ తరుణాః, వుమాకా ప్రియే త్యేకశేషః. ఫలకాలే 

పలథోగకాలే. ౮ 

(అపీతి.) స కాలః వనాత్ (పత్యాగమనకాలః, అపి స్పంభావనాయాం. ఇదానేం ఆద్య దినే, 

అసి స్యాత్ స్యాత్కి మిత్యర్థః? శోకక్షయః శోకక్షయకరః, యత్ యస్మి౯ కాలే, జా 

(సుప్వేతి.) ఉపస్థితౌ నగరసమీప మాగతా, ౧౦ 
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కదా (పేక నరవ్యాఘా వరణ్యా త్పున రాగతౌ, 

నందిష్యతి పురీ హృష్టా సముద ఇవ పర్వణి. 

కదా౬.యోధ్యాం మహాబాహుః: పురీం వీర: (ప్రవేక్షుతి, 

పురస్కృత్య రథే సీతాం వృషభో గోవధూమివ. 

కదా ప్రాణిసహసాంణి రాజమారే మమాఒ౭త్మటెౌ, 

లాజై రవకిరిష్యంతి |ప్రవిశంతా వరిందమౌ. 

(పవిశంతౌ కదాఒయోధ్వాం (దత్యామ్ శుభకుండలెౌ, 

ఉద(గాయధని(స్ర్రింశౌ సశ్చంగా వివ పర్వతౌ. 

కదా సుమనస: కన్యా: ద్విజాతీనాం ఫలాని చ, 

(ప్రదిశంత్య: పురీం హృష్టాః కరిష్యంతి ఏదతీ.ణం,. 

కదా పరిణతో బుద్ధ్యా వయసా చాఒమర ప్రభ:, 

అభ్యు పైష్యుతి ధర్మజ్ఞ (స్ర్రివర్ణ ఇవ *లాలయఃకా. 

(కదేతి.) వురీ పౌరజనః. 

ఇడ్లః 'ఖడ్లే తు నిష్ర్రంశ' ఇత్యమరః. 

* మా లలకా ఇతి. పా,వామాం పతి, లలః క్రీడాం కుర్వన్నితి త_త్త్యదీపికా. 

యం 

(9౪౩ 

వా 

ముకు 

అ౧ణ-౧౦4 

(పవిశంతా నితి.) ఉదగ్రాయుధని'స్రైంశా - ఆయుదశ బ్లేనాత్ర ధను రుచ్యతే, నిష్ర్రంశః 
Sy; 

(కదేతి) ద్విజాతీనాం |బాహ్మణానాం, కన్యా! సుమనసః వుప్పాణి, ఫలాని చ, పది 

శంత్య స్పత్యః, వురీం కదా _పదక్షిణం కరిష్యంతి? అయ మౌత్తరాణాం మంగలాచారః. =" అ 

(కదేతి.) బుద్ధ్యా పరిణతః జ్ఞానవృద్ధ ఇత్యర్హః. వయసా చాఒమర్మపభ।ః పంచవింశ తివర్ష 

ఇత్యర్థః, అమరా హి సదా పంచవింశతివర్లాః, లాలయకా లాలనాం జనయన్, ౧౬ 
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(కాసల్యాయాః విలాపః) 

నిస్సంశయం మయా మన్యే పురా వీర కదర్యయా, 

పొతుకామేషు వత్సేషు మాత్యూణాం శాతితా స్సృనా:, ౧౬ 

సొఒహం గౌ రివ సింహేన వివత్సా వత్సలొ కృతా, 

కైకేయ్యా పురుషవ్యాఘ బాలవశ్చేవ గౌ రృలాక్. ౧౮ 

నహి తావ ధ్గుతై ర్లుష్టం సర్వశా,స్త్రువిశార దం, 

ఏకపుత్రా వినా పుత్ర మహం జీవితు ముత్సహే. ౧౯ 

నహి మే జీవితే కించి తామర్ధ్ష మిహ కల్ప్యతే, 

అపశ్యంత్యా: [ప్రియం పుత్రం మహాబాహుం మహాబలం. ౨౦ 

అయం హి మాం దీపయతే సముల్జిత స్రనూజశోక ప్రభవో హుతాశనః, 

మహీ మిమాం రశ్మిఖి రుద్ధత ప్రభో యథా నిదాఘే భగవాకా దివాకరః. ౨౧ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, (తిచత్వారింశ స్సర్గః. 

(నిస్సంశయ మితి.) కదర్యయా క్షుదయా, పాతుకామేషు స్తన్యపానకామెషు, శాతితాః 

వియోజిచతా ఇతి యావత్. 
Se: 

(సాఒహ మితి.) బాలవత్సా గౌ రివ వత్సలా సాఒహం సింహేన గౌరివ కైకేయ్యా బలా 

ద్వివత్సా కృలేతి సంబంధః ఆలా 

(న హీతి.) తావ దుణై ర్జుష్టం యావంతః కల్యాణగుణా స్పంతి తావద్భి రుణ ర్యుక్త 

మిత్యర్థ ః, ౧౯ 

(న హీతి) కల్ప్యతే, దైవేనేతి శేషః, కల్పత ఇతి పారే విద్యత ఇత్యర్థః. ౨౦ 

(అయ మితి,) డిపయతే సంతాపయతి, ఉద్దత పభ; ఉత్కటకిర ణః. ౨౧ 

ఇత శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యానే, 
(తిచత్వారింశ స్సర్గః, 
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అథ చతుశ్చత్వారింశ స్సర్గః 

* విలపంతీం తథా తాం తు కౌసల్యాం (పమదోత్తమాం, 

ఇదం ధర్మే స్థితా ధర్శ్మ్యం సుమిత్రా వాక్య మబుపవీత్. యా 

+ తవార్యే సద్గుతై ర్యుక్త: పుత్ర స్స పురుషోత్తమః, 

కిం తే విలపితేనైవం కృపణం రుదితేన వా. ౨ 

అథ చతుశ్చత్వారింశ స్పర్షః 

అరక 

(విలపంతీ మిత్యాది.) ఇదం వక్ష్యమాణం. ణం 

సత్పురుమాచరితం ధర్మ మాచరంతం రామం (పతి సంతోష కర్తవ్యేకి నుర్ధో విషాదః 

కృత? ఇతి కౌసల్యాం సమాశ్యాసయతి (తవేత్యాదినా.) ౨ 

* తనిక్లోకీ, సుమిత్రాముఖేన పరత్త్యం శ్రీరామస్యాభివ్యన క్తి (విలపంతీ మిత్యాది.) ఇదం 

వక్ష్యమాణం, జన్మాంతరసుకృతవశేన తారామందోదర్యో రివ నుమి[తాయాః పర _త్వ్వజ్ఞాన మస్తీతి 

సం పడాయః. వ క్తృవై లక్ష ణ్యాచ్చ ద్వనిభేదః. స చాఒ౭౬లంకారికై రంగీకృతః. ధర్మే స్థితా 

సిద్ధధర్మే రామే లగ్నచిత్తా. యద్వా, ధర్మే జన్మాంతర సుకృతే, ధర్మం విశిష్టదర్మా దనపేతం. ౧ 

+ తనిక్లోకి. ఆర్యే మహాభాగే, తవ వుతః, సః వేదాంతవేద్యః, వురుషోత్తమో నారాయణః, 

తత హేతు మాహ (సద్గుణె ర్యు క్తః.) అనితర సాధార ణానవధి కాతి శ యాసంఖ్యీయకల్యాణ 

గుణైర్యు క్రః. శీపతిః వురుషోత్తమి ఇతి నిఘంటుః, తచ్చబ్దస్య సన్నిహితవురుషోత్తమవిశేషణత్వేన 

వేదాంత పసిద్దిద్యోతకత్వాత్. అతః వుతబుద్ధ్యా న శోచ్య ఇత్యాహ (కిం త ఇతి) 3 
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(సుమి(తాక్పతం కౌసల్యాసాంత్వనం) 

య స్టవార్యే గతః పుత్ర స్య్యక్తా రాజ్యం మహాబలః, 

సాధు కుర్వుజు మహాత్మానం పితరం సత్యవాదినం. 3 

శ శిష్ట రాచరికే సమ్య కృశ్వ(త్పేత్య ఫలోదయే, 

రామో ధర్మే స్థిత (శ్నేష్టో నస శోచ్య: కదాచన. ౪ 

* వర్తతే చోత్తమాం వృత్తిం లక్షుణో౭స్మిజా సదా౭_నఘః:, 

దయావాకా సర్వభూతేషు లాభ స్తస్య మహాత్మనః. x 

(య ఇత్యాది) శ్లోకద్యయ మేకం వాక్యం, (శిప్ట్రె రితి.) ప్రేత్య ఫలోదయే అముష్మికఫలకారణే౪ 

పితృవచనపరిపాలకే రామే శోకో న కార్య ఇత్యుక్వా లక్ష్మ అణసీతయోరపి స్వస్వధర్మ విష్టత్వా 

త్తద్విషయేఒపి శోకో న కార్యః, అపితు (పాప్రలాభత్వాత్ సంతోష వవ కార్య ఇత్యాహ 

(వర్తత ఇత్యాదినా.) అత వ ఇతి గాయ త్యాః పంచమాక్షరం. వర్తతే కరోతి, వృత్తిం శ్ముశూమాం, 

అస్మి రామే తస్య లక్ష్మణస్య, ౫ 

శ తనిళ్లోకీ నను వురుషోత్తమ శ్చే తృథం కర్మ [పావణ్యం? త తాహ (శిఫై రాచరిత ఇతి.) 

అనేన లోకానుగ్ర హార్ణత్వ ముక్తం, ప్రేత్య ఫలోదయే దశరథ స్య పరలోకహితే, లోకానుగ్రహార్థత్వం 

(పదర్శయతి ((శేష్ట ఇతి ) | శేష్టావరణ మితరాన్నుగాహక మితి భావః. “యద్య దాచరతి (శేష్ట 

స్త_తదేవేతరో జని ఇతి గీశావచనాత్. వక్ష్యతి చ - “కామవృత్త స్త్యయం లోకః కృత్ను సృముప 

వర్తతే, యద్వృత్తా స్పంతి రాజాన స్తద్వృత్తా స్పంకి హి (పజా ఇతి, ల 

* తనిక్లోకి. శేషస్వరూపానుగుణకై ౦కర్యనిష్టతయా లక్ష్మణోఒపి న శోచ్య ఇత్యాహ, 

(ఉ_త్రమాం) నిరతిశయవురుషార్థరూపాం, వృత్తిం కెంకర్యకాషాం, వర్తతే అనుతిష్టతి, అనఘ: 

(వపమాదరహితః, సర్వభూతేషు దయావాకా సమత్తబుద్ద్యా సర్వత కృపామై త్యాదియు క్తః, తస్య 

మహాత్మనః మహానుభావస్య, లాభః కైంకర్య మేవ పురుషార్థ: అ 
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* అరణ్యవాసే య ద్దుఃఖం జానతీ వై సుఖోచితా, 

అనుగచ్చతి వైదేహా ధర్మాత్మానం తవాత్మజం. ౬ 

+ కీరిభూతాం పతాకాం యో లోకే భ్రమయతి (ప్రభుః, 

ధర్మసత్యవతధన: కిం న వొప్ర స్రవాత్మజ:. ౭ 

జ్ఞ వ్యక్తం రామస్య విజ్ఞాయ శౌచం మాహాత్మ్య ముత్తమం, 

న గాత్ర మంశుభి స్ఫూర్యు స్పంతాపయితు మ ర్లతి. లా 

(ఆరణ్యేతి.) ఆరణ్యవాసే యద్దుఃఖం తద్దుఃఖం, జానతీ వై జానంత్యేవ, తవాత్మజ 

మనుగచ్చతి “(ప్ర్రీణాం భరా హి దెవతి మిత్యుక్తరీత్యాఒను గచ్భతీత్యర్థ:. ౬ 

(కీర్తీతి.) కీ ర్తిభూతాం పతాకాం కీర్తిరూపం ద్వజం, [(భమయతి సంచారయఓ. సర్వభూత- 

విదిత పఖ్యాతిక ఇత్యర్థః. తవాత్మజః, కిం (శ్రేయః న (పాహ్హః? సర్వ స్యాపి (శేయసో యోగ్య 

ఇత్యర్థః. అతో న శోచ్య ఇతి భావః. ౭ 

తదేత ద్విశినష్టి (వ్యక్త మిత్యాది.) శౌచం |త్రివిధకరణశుచిత్వం, మాహాత్మ్యం సర్వో 

త్రమత్యం. లా 

* త్రనిశ్లోకీ. సహధర్మచారిణీ చన గోచ్యేత్యాహ (వైదేహీ) విదేహవంశోత్పన్నా. అనేన 

అయోనిజత్వం వ్యజ్యతే. వై దేహస్తు విదేహత ఇతి పౌరాణికో క్రీః, ౬ 

+ తనిక్షోకీ. “తస్య నామ మహద్యశి ఇతి (శుత్యర్థం వ్యంజయతి (కీ ర్రీతి.) దమః 

జితహృషీకత్వం, [వతం అశ్రితాఒపరిత్యాగః. 8. 

ణ్లీ తనిళ్లోకి సర్వదేవానాం తదాజ్ఞాకారిత్వేన ఆనుకూల్య మాహ. (రామస్య ఉత్తమం 

మాహాత్మ్యం) నిస్సిమాభ్యధికమాహాత్మ్యం,. విజ్ఞాయ, సంతాపయితుం నార్హతి. తత్సంభావనై వ. 

నాస్తీత్యర్థః. అనేన “భీపోదేతి సూర్య' ఇతి (శుత్యర్థ ఉక్తః లా 



అయోధ్యాక'ళ్టే-చతుశ్చృక్వారింశస్నర్ల: 935 

(సుమి[తాకృతం కాసల్యాసాంత్వనం) 

* నివ స్సర్వేషు కాలేషు కాననేభ్యో వినిస్సృత:, 

రాఘవం యు క్రశీకోష్ట 'స్సేవిష్యతి సుఖోఒనిల:, = [ జా 

+ శయాన మనఘం రాత్రౌ పికేవా౭..భీిపరిష్యజకా, 

రశ్శిఖి స్పంస్పృశక శీతై శృంద్రమా హ్లాదయిష్యుతి.  . ౧౦ 

జ్ఞ దదౌ చాస్తాణి దివ్యాని తస్మై బ్రహ్మా మహౌజసే, 

దానవేంద్రం హతం దృ్భష్టాః తిమిధ్యజసుతం రే. ౧౧ 

ల 

(శివ ఇతి.) సర్వేషు కాలేషు వసంతాది కాలేషు, యు క్తశీతోష్టః త త్తత్సాలోచితదవ్య 

సంస్పర్శనేన సంపాదితశీతోష్తస్పర్శ ఇత్యర్థః, డొ 

(దదావితి.) తిమిధ్వజ శృంబరః-'వై జయంత మితి ఖ్యాతం వురం య్మత తిమిధ్వజః, స 

శంబర ఇతి ఖ్యాత శృతమాయో మహాసురి ఇత్యుక్తత్వాత్. తత్పుతం దానవేందం. హతం 

దృష్ట్వా యస్మై రామాయ దివ్యాస్తాణి దదౌ, “యదా [వజతి సం గామం (గామార్ధే నగరస్య వా, 

గత్వా సౌమిత్రిసహితో నాఒవిజిత్య నివర్తతి ఇత్యాభిధానాత్, కదాచి ద్రామో దండకారణ్యం గత్వా 

వైజయంతవురం నిరుద్ధ్య దశరథవిరోధీభూత శంబరసుతం హతవాళా, తేన |పీతో (బహ్మా 

రామాయ దివ్యాస్తాణి దదా విత్యవగమ్యతే. 3౧ 

* తనిక్లోకీ, “'భీషాస్మాద్వాతః పవతి ఇతి (శుత్యర్థ మభివ్యన క్రి, (శవ) ఇత్యనుద్వేగకారిత్వేన 

మాంద్య ముక్తం, (కాననేభ్య ఇతి) సౌర భ్యముక్తం. (వినిస్సృత ఇతి) శైత్య ముక్తం. క 

+ తనిన్లోకీ. (పరిష్యజకా) పితేవ చందమా రక్మిభిః సంస్పర్శయకా దయిష్యతీ త్యన్వయః . 

వీతేన = “వీతస్య వా అక్షరస్య ప్రశాసనే సూర్యా చంద్రమసా విధృతా తిష్టతి ఇతి [(శుత్యర్థ 

-వ్యంజితః. ౧౦ 

ళు తనిక్లోకీ, చతుర్ము ఖకించిత్కార మాహ (దదా వితి) నా 
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స శూర: పురుషవాఘ స్వభాహుబల మాగిక:, 

అసంత్రస్తో౭_ప్యరణ్యస్థో వేశ్మనీవ నివత్స్యతి. గతా 

* యస్వేషుపథ మాసాద్యు వినాశం యాంతి శత్రవః, 

కథం న పృథివీ తస్య శాసనే స్థాతు మర్హతి. ౧౩ 

యా శ్రీ శౌర్యం చ రామస్య యా చ కళ్యాణస త్త్వతా, 

నివృత్తారణ్యవాస స్ప ఊ(ప్రం రాజ్య మవాప్ప్యతి. ణల 

ఇ సూర్యస్యాపి భవే త్సూర్యో హ్యగ్నే రగ్నిః ప్రభో: [వభు:, 
శ్రియ శ్రీగిశ్చ భవే దగ్యా కీర్తి: కీర్హ్యాః: కమాకమా. ౧౫ 

(న శూర ఇతి.) అరణ్యన్ధ్థోఒపీ త్యన్వయః. ఎడా 

వనే రామస్య సౌఖ్యం భవతు, భరతస్య రూఢమూలళ్వా దామస్య రాజ్యం న సిద్ధ్యతిత్యా, 

శంక్యాహ (యస్యేతి.) ౧౩ 

(యేతి.) రామస్య యా శ్రీః సర్వలక్షణసంపన్నా గాతశోభాా యచ్చ శౌర్యం - శూరో జేతా. 

తస్య భావః శౌర్యం, 'శూరో వీరశ్చ వికాంతో జేతే” త్యమరః, యా చ కల్యాణసత్త్వతా (ప్రశస్త 

బలయు కతా, ఏతై రసాధారణహేతుభిః;, స రామః క్షిపం రాజ్యమవాప్ప్యతీతి సంబంధః. ౧౪ 

(సూర్య స్యేత్యాది.) సూర్యస్వాపి సూర్యో భవేత్, సకలజగత్పకాశకస్య నూర్యస్యాపి 

(పకాశకో భవేత్, అగ్నే రగ్నిః దాహక స్యాప్యగ్నే ర్హాహకః, వభోః (ప్రభుః సర్వనియంతు రపి. 

నియంతా, (శ్రియః శ్రీః సంపదోఒసి సంపత్, యద్వా, కాంతే రపి కాంతిః, కాంతే రస్యతిశయావహ 

* త్రనిళ్లోకీ. యస్య రామస్య ఇషుపథం (ప్రాప్య శ|తవో నాశం యాంతి, తస్య శాసనే 

ఇయం పృథివీ స్థాతుం కథం నార్గతి? అర్హ త్వేవ, ౧౩ 

ళ తనిక్లొకీ, “త మేవ భాంత మనుభాతి సర్వ మితి శుత్యర్థ ముపపాదయితి. సూర్యస్య 

సకలలోక[ పకాశకస్యాపి (సకాశకః, సవితృమండలాంతర్వర్తీ సక స్నటికముకురాంతసైతా 
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టై 

(సుమి తాకృతం కాసల్యాసాంత్వనం) 

దైవతం దెవతానాం చ భూతానాం భూతస త్రమః,, 

తస్య కే హ్యగుణా దేవి రాష్ట్రే వా ప్యథవా పురే. ౧౬ 

పృథివ్యా సహ వైదేహ్యా శ్రియ చ పురుషర్షభ :, 

ఇత్యర్థః, క్షమాక్షమా క్షమాయా అప్యతిశయో=_నేనేతి భావః దైవతం దైవతావాంచ దై నతానా 

మపి సకలకార్యనిర్వహణక్షమ ఇత్యర్థః. భూతానాం భూతసత్తమః ఉతమభూత మిత్యర్థః.. 

భూతత్వం సత్తా. సర్వేషాం సత్తా తత్పత్తాధీనేతి భావః. తస్యైవంభూతస్య సర్వగుణసంపన్న స్య, 

దేశే ౨నేవా వురే వా కే అగుణాః? న కో=_పీత్యర్థః, అఆగుణః (పతిబంధకీభూత ఇతి 

యావత్. CATE 

(పృథివ్యేతి.) సహేత్యత స ఇతి పదచ్చేదః, స రామః, పృథివ్యా వైదేహ్యా; (శియా 

దీపన్యాయేన (పకాశయతీతి పరమార్ధః. అగ్నే రగ్నిః = అగ్నే ర్వస్తుపరిపాకదాహకత్వాదికం తత్ప్సం. 

కల్పాధీన మిత్యర్థః. “అహం వైశ్వానరో భూత్వే"త్యాదిశవణాత్. (పభోః (వభుః - (బహ్మరుదాదేః 

సృష్ట్యాది సామర్థ్య పదానెన నిర్వాహకః, (శ్రియః శ్రీః - (బహ్మాదీనాం యత్కటాక్షవిక్షాయత్త 

మీశ్వరత్వం, నారాయణస్యాపి యదపాంగభూయ స్త్వనిబంధనం పరబహ్మత్వం, తస్యా అపి 

యద్నాశయణాత్ శ్రీత్వం సిద్ధ్యతీతి స్వస్మి న్నీ శ్వరత్వవూ ర్తినిమిత్తాయా లక్ష్మ్యా అపి స్వరూపః 

నిర్వాహక ఇత్యర్థః. కీర్త్యాః కీర్తిః “తస్య నామ మహద్యశి ఇతి యత్సంబంధా న్మహత్త్వ 

మనితరసాధారణ మితి కృత్వా కీర్యా అసి కీర్త్యావ హః, క్షమాక్షమా - సర్వాధార భూ తాయాః 

భూమే రాధార ఇత్యర్థః. “యస్మిజ ద్యాః పృథివీ చాంతరిక్ష" మిత్యాది[శుతేః. దై వతానాం' 

దైవత మిత్యనేన “తం దేవతానాం పరమం చ దెవత మితి శుశ్యర్థ ఉక్తః భూతానాం 

భూతసత్తమః, సత్తామ్మాతవతాం సత్తానిర్వాహక:. వీవం కల్యాణగుణాకరత్వ మభివ్యజ్య 

హేయగుణవిరోధికత్వం వ్యంజయతి (తస్య క ఇతి.) రాష్ట్ర) వా ప్యథవా వురే ఇతి విభూతిద్వయ 

సంబంధేఒపి అజహత్స్వరూపత్వం వ్యంజితం. దోషవిరోధిత్వం అపహతపాస్మే త్యాది శ్రుతి. 

ప్రసిద్ధ మితి ద్యోతయితుం హిశబ్దపయోగః. ౧౫-౧౬ 
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తపం తిస్పఖి రేతాభఖి స్సహ రామో౭ఒభిషేత్యుతి. ౧౭ 

దుఃఖజం విసృజంత్యా౭_(సం నిమ్కైామంత ముదీక్యు యం, 

అయోధ్యాయాం జనా స్సర్యే శోక వేగసమాహకా:. ౧ల౮ా 

కుశబిరధరం దేవం గచ్చంత మపరాజిత౦, 

సీతేవా౭.నుగతా లక్ష్మీ స్తస్య కిం నామ దుర్లభం. ౧౯ 

ధనుర్గ్రహవరో యన్య బాణఖడ్దాస్త్రభృ త్వృయం, 

లక్ముణో (వజకి హ్య(గే తస్య కిం నామ దుర్లభం. అం 

నివృత్తవనవాసం తం [దష్టాసి పునరాగతం, 

జహి శోకం చ మోహం చ దేవి సత్యం బ్రవీమి తే. ౨౧ 

శిరసా చరణా వేతౌ వందమాన మనిందితే, 
పున ర్హ్రుక్యుసి కల్యాణి పుత్రం చంద్ర మివోదితం. ౨౨ 

పునః |పవిష్టం దృష్టా త మభిషిక్తం మహా శ్రియం, 

సముత్సక్వుసి నేతాభ్యాం కప మానందజం పయః, ౨౩ 

విజయలక్ష్యా చ వీతాభి స్తిసృభి సృహ క్షిపం అభిషేక్ష్యతి హేతి సంబంధః. (దుఃఖజ మితి.) 

అస్య శ్లోకస్య పృథివ్యా న హేతి వూర్వక్షోకస్టేన స రామోఒభి పెక్ష్యతీత్యనేన సంబంధః,౧౭-౧౮ 

(కుశచీరేతి) లక్ష్మీ రివ స్థితా సీతానుగతే త్యన్వయః. అనేన రాజ్యశ్రీ రన్యం న పరిగృహ్హాతీతి 

ద్యోత్యతే, ౧౯ 

(ధనుర్గ)హేతి.) ధనుర్గహవరః దనుర్ధర శేష్టః, ౨౦౨౧ 
అ 

(శిరసేతి ) వతౌ పరిదృశ్యమానసర్వలక్ష ఐసంపన్నా, ఉదితం చంద్రం |పతిప 

చ్చం|దం. ౨౨-౨౭ 



అయోధ్యాకాళ్లే-చతుశ్చత్వారింశ స్సర్గ: 

(సుమితాకృతం కాసల్యాసాంత్వనం) 

మా శోకో దేవి దుఖం వా న రామే దృశ్యతేఒశివం, 

ఊ|పం |ద్రక్యుసి పుత్రం త్వం ససీతం సహలక్ష్ముణం. 

త్వయా శేషో జనశ్ర్చైవ సమాశ్వాస్యో యదాఒన ఘె, 

కిమిదానీ మిదం దేవి కరోషి హృది విక్షబం. 

నార్హా త్వం శోచితుం దేవి యస్యా స్తే రాఘవ స్పుత:, 

న హి రామా త్పరో లోకే విద్యతే సత్పథే స్థిత 

అభివాదయమానం తం దృష్టాః ససుహృదం సుకం, 

మదాశు మోక్ష్యుసే ఊప్రం మెఘలెఖేవ వారికీ. 

పుత్ర స్తే వరద: ఊప్ర మయోధ్యాం పున రాగతః, 

పాణిభ్యాం మృదుపినాఖ్యాం చరణౌ పీడయిష్యతి. 

అభివాద్య నమస్యంతం శూరం ససుహృదం సుతం, 

ముదాసైై: ప్రోక్యుసి పున ర్మేఘరాజి రివాచలం. 

(మా శోక ఇతి,) హే దేవి, రామే అశివ మశుభం, న దృశ్యతే, అతః శోకః 

దుఃఖం మనోవ్యథా వ్యా మాన కార్య మిత్యర్థ ః, 

(త్యయేతి.) విక్షబం, భాన[పధానో నిర్దేశః. 

(అభివాదయమానమితి.) మేఘలేఖా మేఘపజ్స్ః, 

(అభివాద్యేతి.) అభివాద్య నమస్యంతం ఆభివాదన వూర్యకం [పణమంతం. 
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ఆశ్వ్యాసయంకీ వివి థైశ్చ వాకై ర్వాక్యోపచా రే కుశ లాఒనవద్యా, 

రామస్య తాం మాతర మేవ ముక్త్వా దేవీ సుమిత్రా విరరామ రామా. ౩౨ 

నిశమ్య తల్గకుణమాతృవాక్యం రామస్య మాతు ర్నరదేవవత్నా్య:, 

సద్య శరీరే విననాశ శోక శ్శర ద్లతో మేఘ ఇవాల్పతోయ:. తిం 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, చతుశ్చత్వారింశ స్సర్గః. 

అథ పంచచత్వారింశ స్సర్గః 

అనురక్తా మహాత్మానం రామం సత్యపరాక్రమం, 

అనుజగ్యు: (పయాంతం తం వనవానాయ మానవాః. ౧ 

నివర్తికే=.పి చ బలా తృుహృద్వర్లే చ రాజని, 

నైవ తే సన్న్యవర్తంత రామస్యానుగతా రథం. ౨ 

అయోధ్యానిలయానాం హి పురుషాణాం మహాయశాః, 

బభూవ గుణసంవన్న : పూర్ణచం[ద ఇవ |పియః. 3 

(ఆశ్యాసయంతీతి.) వాక్యోపచారే వాక్ష్యై రుపచారవిషయే. ఆం-౩౧ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, 

చతు శ్చ త్యారింశ స్సర్గః, 

అథ పంచచత్యారింశ స్సర్గః 

వీవం సుమ్మితయా కాసల్యాశ్వాసనపర్యంతం కథాసంఘట్టనం పరిసమాప్య, సంప్రతి రామ 
గమన వృత్తాంతం (పస్తాతి (అనురక్తా ఇత్యాది.) 

(నివ ర్తిత ఇతి.) సుహృద్వర్లే రాజసుహృద్భూతాఒవరోధవర్లే, రాజని చ నచివసహితే 
వాజని చ, తే పారజనాః. ౨-3 



అయోధ్యాకాణై-పంచచత్యారింశస్సర్గ: గ్ర! 

(పౌరాణాం శ్రీరామనివ ర్హన్నపయత్నః) 

స,యాచ్యమాన: కాకుత్ స్ట స్స్వాభి: (ప్రకృతిభి స్తదా, 

కుర్వాణః పితరం సత్యం వన మేవాన్వపద్యత. ౪ 

అవేఖ.మాణ స్స స్నేహం చక్షుషా ప్రపిబన్నివ, 

ఉవాచ రామ స్న్నేహేన తాః (ప్రజా స్యాః ప్రజా ఇవ. x 

యా (పీతి రృహుమాన శ్చ మయ్యయోధ్యానివాసినాం, 

మ త్రియార్ధం విశేషేణ భరతేసా ని వేశ్యతాం- ౬ 

స హి కల్యాణచారిత: కైకేయ్యానందవర్గనః, 

కరిష్యతి యథావ ద్వ: ప్రియాజి చ హితాని చ ౭ 

జ్ఞానవృద్ధో వయోబాలో మృదు ర్విర్యగుణాన్విత :, 

అనురూప స్స వో భర్తా భపిష్యుతి భయాపహ:. ౮ 

స హి రాజగుజై ర్యుకో యవరాజ సృమీజిత :, 

అపి చాపి మయా శిష్టై: కార్యం వో భర్తృ శాసనం. ౯ 

(స ఇతి.) యాచ్యమానః నివర్తస్వ నివర్తస్వేతి పార్థ్యమానః, సత్యం సత్య! పతిజ్ఞ 0. ౪ 

(అవేక్షమాణ ఇతి.) స్వాః (ప్రజా ఇవ స్వా న్యపత్యానీవ. ౫ 

సేన పెతృవచన పరిపాలనస్యావశ్యకర్తవ్యత్వాత్ (పజానురాగేణ తాభ్యో హిత ముపదిశతి 

(యా (పీతి రిత్యాదినా.) ౬-౮ 

(స హీతి) హి యస్మాత్కారణాత్, భరతః, వః యుష్మాకం, యువరాజః సమీక్షతః 

రాక్టేతి శేషః. అతో మయా, శిషై రవశిష్టైః, లక్ష్మణశ[తుఘ్నా దిభిః నర్వైరపి. భర్తృశాసనం 

"కార్యం, అసిచేకి వ క్రవ్యాంతర సముచ్చయే. 
౯ 
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నచ త ప్యేద్యథా చాసౌ వనవాసం గతే మయి, 
మహారాజ స్తథా కార్యో మమ ప్రియచికీర్ణయా. ఐం. 

యథా యథా దాశరథి ర్థర్మ ఏవాస్థితో౭ భవత్, 
తథా తథా పకృతయో రామం పతి మకామయక£ా. ౧౧. 

బాప్పేజ పిహితం దీనం రామ స్సామి[త్రిజా సహ, 

చక రేవ గణే ర్చద్ద్వా జనం పురనివాసినం. ౧౨- 
షి చ “బధ 

తే ద్విజా (స్త్రీ విధం వృద్ధా జ్ఞానేన వయసౌజనా, 

వయఃపకంపశిరసనో దూరా దూచు రిదం వచః. ౧౩. 

వహంతి జవనా రామం భో భో జాత్యా స్తురంగమాః:, 

నివ ర్రధం న గంతవ్యం హితా భవత భ ర్రరి, ౧ళా 

కర్గవంతి హి భూతాని విశేషేణ తురంగమాః, 

యూయం తస్మా న్నివర్తధ్య్వం యాచనాం |పతి వేదితా: ౧౫. 

(నేతి.) మయి వనం గతే సతి అసౌ మహారాజః యథా న సంతస్యేత్, మమ (పియచికీర్షయా 

తథా కార్యః. ౧౦౧ 

(యథేతి.) ధర్మే పితృవచనపరిపాలనరూపే ధర్మే, తథా తథా (పకృతయో రామం పతి 

మకామయన్. ఆదౌ రాజా జ్యేష్టం భవంత మేవాస్మత్సంరక్షణార్థం యువరాజత్వేన కల్పితవాకా,. 

అయ మర్ధో భవతా అస్మాభిశ్చ కర్తవ్య ఇతి రామ మేవ వున: వునః పతి మకామయంతేత్యర్థః,౧౧ 

(బాప్పేజేతి.) సౌమి! తిణా సహేత్యనేన రామస్యేవ లక్ష్మ ణస్యాపి గుణపౌష్కుల్య మస్తీతి. 

ద్యోత్యతే. గుణైరేవ గుణైః పాశ్రై రితి శ్లిష్టరూపకం, ౧౨ 

(త ఇతి) (తివిధ మితి (కియావిశేషణం. ఓజసా తపోబలేన, వయసా |(పకంపం చంచలం. 

శిరో యేషాం తే తథా. ౧౩-౧౯ 

(కర్ణవంతీతి.) యాచనాం (పతివేదితాః | పౌర్థనాం జ్ఞాసితాః, అస్మాభి రితి శేషః. ౧౫ 
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(పొరాణాం శ్రీరామనివర్తన్నపయత్నః) 

ధర్మత స్ప విశుద్ధాత్మా వీర శ్శుభదృఢ వత, 

ఉపవాహ్యస్తు వో భర్తా నాపవాహ్య: పురా ద్వనం. ౧౬ 

ఏవ మార్తపలాపాం స్తొకా వృదాకా ప్రలపతో ద్విజాకా, 

అవేక్యు సహసా రామో రథా దవతతార హ. ౧౭ 

పద్భ్యా మేవ జగామాఒథ ససీత సృ్పహలక్ష్ముణః, 

సన్ని కృష్ట పదన్యాసో రామో వనపరాయణజణ:. 0౮ 

ద్విజాతీంస్తు పదాతీం స్తాణ రామ శ్చారిత్రవత్సల:, 

న శశాక ఘృణాచతు: వరి మోక్తుం రథేన సః. ౧౯ 

గచ్చంత మేవ తం దృష్టా రామం సంఖ్రాంతచేతసః, 

ఊచుః పరమసంతప్తా: రామం వాక్య మీదం ద్విజాః. ౨౦ 

(ధర్మత ఇతి.) ఉఊపవాహ్యః వురసమీపే వాహ్యః. ౧౬ 

(వివమితి ) ఆర్త పలాపాన్ _పలపతః ఆర్తవాక్యాని పయుంజానా నిత్యర్హః. ౧౭ 

(పద్భ్యా మితి.) (సన్నికృష్ణపదన్యాసః పద్భ్యాం జగామేతి,) [బాహ్మ ణవాక్య శ వణా 

ఛంతరం రథగమనే దోషో భవతీతి, | పతినివృ త్త (బాహ్మణాశ్వాసనే వతభంగో భవతీతి దియా 

రథా దవతీర్య తదాగమనపర్యంతం మందం మందం జగామేత్యర్థః. ౧౮ 

రథా దవతీర్య కిమర్హం పాద గమనం కృతవా నిత్యాశంక్యాహ (ద్విజాతీ నికి.) రథేన 

ద్వెజాతీన్ పరిమోకుం న శశాక రథేనోపలక్షితస్పన్ సావరోదం దశరథమివాఒ౧జల్యాదినా 

ద్య్వెజాతీన్ నివరయితుం న శశాకేత్యర్హః. పృుణాచక్తుః దయార్లృచక్తు రిత్యర్థః. అజా 

(గచ్చంత మితి.) గచ్చంత మేవ బహుశో నివృత్తిహేతు (పదర్శనేఒపి పితృవచనచికీర్షయా 

ఎగచ్చంత మేవేత్యర్థః. వెం 
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(బాహ్మణ్యం సర్వ మేత త్రాం బ్రహ్మణ్య మనుగచ్చతి, 

ద్విజస్క_ంధాధిరూఢా స్తా మగ్న యోఒప్యనుయాం త్యమీ. ఎడా 

వాజ పేయసముళ్ఞాస్ ఛా జ్యేతాని పశ్య నః, 

పృష్టతోఒనుపయాతాని మేఘానివ జలొత్యయెే. ౨౫ 

అనవాప్తాతపతస్య రశ్శ్మిసంతాపితస్య త్తే 

ఏభి శాయాం కరిష్యూమ: సె శృత్రై ర్వాజపేయికై:. ౨౩ 

యా హి న సృతతం బుద్ధి ర్వేదమంత్రానుసొరిజీ, 

త్యత్కతే సా కృతా వత్స వనవాసానుచారిజిీ. లజ 

హృదయే ష్యువ తిష్టంతి వేదా యే నః పరం ధనం, 

వత్స్యంత్యపి గృహష్యవ దారా శ్చారితరడి.తా:. ౨౫. 

దుఃఖ[పలాపాదినా ప్యనివృత్తం రామం సహవనగమనలక్షణం మహాభార మారోప్య_ 

నివర్తయింతు ముద్యుంజతే ((బాహ్మణ్య మిత్యాదినా.) బాహణ్యం| బాహ్మ ణసమూహః, (బ్రాహ్మణ 

మాణవబాడబా ద్యన్నితి యన్పృత్యయః. [బహ్మసు (బాహ్మణేషు సాధుః (బహ్మణ్యః, తం 

అగ్నయః అరణ్యారోపితాః, కేవలానాం ద్విజస్కంధాధిరూడత్వాసంభవాత్. ౨౧ 

(వాజపేయేతి, ) వాజపేయసముత్తాని వాజపేయానుషమ్టాన సంభృతాని, జలాత్యయే శరది ౨౨ 

(అనవాప్తేతి.) వాజపేయికై.ః వాజపేయ పాపైః, “యావజ్జీవం న కంచన (పత్యవరోహేత్. 

బృహస్పతిసవేన వా (పత్యవరోహణీయేన యజేత శ్వేతచ్చతీ భవతీతి విజ్ఞాయత' ఇతి 

వాజపేయయాజినాం శ్వేతచ్చ(తధార ణవిధానా దితి భావః. ౨౩ 

అస్మాకం బుది రేతావంతం కాలం నిశ్చింతతయా మంతవిషయాభూత్, ఇదానీం త్వత్కృత 

వనవాసవిషయాఒభూదితి రామే మహాంతం భార మారోపయంతి (యా హిత్యాదినా.) ౨౪ 

(బ్రాహ్మణానాం ధనభూతం వేదం పరితజ్య సహధర్మచారి దారసంరక్షణ మహ్యకృత్యా 

కథ మస్మాభి స్పృహా ఒగమ్యత? ఇత్యాకాంక్షాయా మాహ (హృదయేషితి) నః పరం దనం 

ఉత్కృష్ట ధనభూతా యే వేదా సే, హృదయే ప్వేవ తిష్టంతి, అనుచ్చారణి తేషాం న కాపి హాని. 
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, (పొరాణాం శ్రీరామనివర్త్షన పయత్న ః) 

న పున ర్ని శ్చయః కార్య స్త్వధతౌ సుకృతా మతిః, 

త్వయి ధర్మవ్యపేతే. తుకిం న్యా ద్ధర్మ మసేక్షుతుం. ౨౬. 

యాచితో నో నివర్తస్వ హంసశుక్షశిరోరుహై:, 

శిరోభి ర్నిభృతాచార మహీపతనపాంసులై :. ౨౭ 

బహూనాం వితతా యజ్ఞా ద్విజానాం య ఇహాగతా:, 

తేషాం సమాప్తి రాయత్తా తవ వత్స నివర్తనే. ౨౮ 

రితి భావః. చార్మితేణ పాతి వత్యేన, రక్షితా దారాశ్చ గృహే ప్వెవ తిష్టంతి. చార్మి తాణామేవ- 

త(దక్షకత్వా న్నాఒస్మదక్ష్యా స్త ఇతి భావః, ౨౫. 

అద్య మత్పాార్థనయా నివర్తధ్వ మిత్యతాహ (నేతి) త్వద్గతౌ త్వన్నివర్తన. 

రూపగతౌ, మతిః, సుకృతా నుష్టు కృతా, నిశ్చయః వనగమననిశ్చయః, వున ర్న కార్యః, త్వయేతి. 

శేషః. త్వయి, ధర్మవ్యపేక్షే సితృవచనపరిపాలనరూపధర్మ సాపేక్షే సతి, అస్మాభిః ధర్మం, 

అపేక్షితుం పాలయితుం, కిం నిమిత్తం స్యాత్? త్వయి వనం గతే అస్మాభిః ధర్మవీవ త్యక్తవ్య 

ఇతి భావః, యద్వా, త్వయి కు ధర్మపరాయణే త్వయి తు, ధర్మవ్యపేక్షే సతి (బాహ్మణపార్థనా 

_కరణరూఫదర్శ్మ నిర పేక్షే సతి, కిం భూతం ధర్మ మపేక్షితుం స్యాత్? న కమ పీత్యర్థః. ౨౬ 

జ్ఞానవయస్తపోవృద్దా అపి ద్విజాః విశ్లేషాసహిష్టుతయా [పణామేనాపి రామం నివ ర్రయితు 

ముద్యుంజతే (యాచిత ఇతి.) హే నిభృతాచార నిశ్చలభధభర్మా నుష్టాన, హంసశుక్షశిరోరు హైః 

పలితకేశై 1, మహిపతనపాంనులైః కృత సావ్హాంగ (పణామైః, నః అస్మాకం, శిరోభిః యాచితో 

నివర్తస్వ. వృద్ద బాహ్మ ణానాం క్ర తియకుమార[పణామః పరత్వబుద్ద్యా. ౨౭ 

(బహూనామితి) యే ద్విజా ఇహాగతాః తేషాం యే యజ్ఞాః, వితతా వి ఫృృతాః, సంభృత 

సంభారా ఇతి యావత్. తేషాం యజ్ఞానాం సమాప్తి స్తన నివర్తనే ఆయత్తా, త్వన్నివర్త 

నాధీనేత్యర్థః. వవం న కృతం చేత్ సర్వే యజ్ఞా స్వయైవ విఘ్నితాః స్యు రితి భావః. ౨౦ 

(119) 
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భ క్రిమంతి హి భూతాని జంగమా=.జంగమాని చ, 

యాచమానేషు రామ త్వం భక్తిం భక్తేము దర్శయ. గాకా 

అనుగంతు మశక్తా స్వాం మూలై రుద్ధత వేగిన:, 

ఊన్న తా వాయువేగేన వికోశంతీవ పాదపాొవి 3౦ 

నిశ్చేష్టాహారసంచారా వృమై.క స్థానవిష్టితాః, 
పజి.బో౭_పి ప్రయాచంతే సర్వభూతానుకంపినం. ఆం 

ఏవం వి[కోశతాం తేషాం ధద్విజాతీనాం నివ ర్త నే, 

దదృశే తమనా తత్ర వారయంతీవ రాఘవం. ౨౨ 

న కేవలం వయమేవ, తిర్యక్స్థావరాణ్యపి త్వన్నివృత్తి మపేక్షంత ఇత్యాహ (భ క్రిమంతీతి.) 

భక్తిం స్నేహం. దర్శ్భయ సఫలయేత్యర్థః. చరా 

(అనుగంతు మితి) మూలై పాద న్థానీయై స్తా మనుగంతు మశక్తాః, ఉద్ధతవేగినః 

| పతిహతవేగినః, వాయువేగేన ఉన్న తాః ఊర్ద్వ బాహవ ఇవ స్థితా ఇతి భావః, పాదపొః వికోశంతీవ 

1కందంతీవ, వాయువేగోళ్టశబె రితి భావః. ఉద్ధతవేగిభి రిత్యపి పాఠః. తిం 

(నిశ్చేషేతి,) చేష్టా చలనాదికం, ఆహారః సంఛారాశ్చు యేభ్యో నిర్గ్ణతా స్తే తథోక్తాః, 

(వపయాచంతే (పార్ధయంతే, నివృత్తమితి శేషః, వవం తిర్వక్స్థావరాణా నుసి ఖేదో రామస్య 

సర్వశరీరిత్వాత్. శరీరిణో వై పరీత్యే హి శ రీరవ్యథా దృష్టా. శి 

(నీవ మితి,) నివర్తనే విషయే, యద్వా, ద్విజాతీనా మితి సంబంధ సామాన్యే షష్టీ. 

ద్విజాతిభిః (వార్థ్రమాన రామనివర్తన ఇత్యర్థః, శి౨ 
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(సపారస్య (శీరామస్య తమసాతీరే రాతియాపనంి) 

తత స్పుమంత్రో౭_పి రథా ద్విముచ్య |శాంతాణా హయాకా సంపరివ ర్య శీఘ్రం, 

పీతోదకాం స్తోయపరిప్లుతాంగా నవారయ౭_ ద్వై తమసా విదూరె. ఈ 

ఇతి శ్రీమదాామాయజే, అయోధ్యాకాండే, పంచచత్వారింశ స్సర్గః. 

అథ షట్బశ్చత్వారింశ స్సర్గః 
ME. Ce 

తతస్తు తమసా తీరం రమ్య మ్మాశ్రిశ్య రాఘవః, 

సీతా ముద్వీత్యు సౌమిత్రి మిదం వచన మబువీక్. ణం 

ఇయ మద్య నిశా పూర్వా సౌమికే పహితా వనం, 

వనవాసస్య భద్రం తే స *నోత్స్క_ంధితు మర్లసి. ౨ 

(తత ఇతి.) సంపరివర్హ్య అధ్వశమినివృత్ర్యర్థం పరివేష్టనం కారయిత్వా, 33 

ద్ని ట్ర్ శ్రీగోవిందరాజనిరచితే. శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అరూధ్యా క'ండవ్యాఖ్యా నే, 

పంచచత్వారింశ సర్గః. 

అథ షట్బచత్వాఠింశ స్పర్షః 

(తత స్తిత్యాది.) (సీతా ముడీ(క్షే కతి.) సీతా ముద్వీక్ష్య లక్ష్మణం (పతి కథనం వక్ష్య. 

మాణస్యాఒనుత్క్మంఠాకార ణస్య సేతావిషయే౬ఒపి తుల్యత్వజ్ఞాపనాయ, లి 

(ఇయ మితి.) వనవానస్య, పూర్వా _పథమా, అద్యేయం నిశా ఇదానీ ముపస్థితా రా|తిః, 

(పహితా గత్సపాయా. అతః స త్వం ఉత్కంఠితుం న్నార్లసి. సీతా ముద్వీక్ష్య సౌమితి- 

మృబవీ దిత్యస్యైవం వాఒభి[పప్రాయః - అతిసుకుమారా సీతా కడం పద్భ్యా మేవ వనం గచ్చే దితి 

నోత్కంఠితు మర్లసీతి. ౨ 

* ఉత్కంఠితుం గృహసౌఖ్యాదివాంఛాం కర్తుం, నార్హ్హసి. ఇతి త త్త్వ్యదేసికా, 



948 శ్రీమద్రామాయజే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

పశ్య శూన్యా న్యరణ్యాని రుదంతీవ సమంతతః, 

యథానిలయ మాయద్సి ర్నిలీనాని మృగద్విజె:. 3 

అద్యా౭_యోధ్యా తు నగరీ రాజధాసీ పితు ర్మమ, 

స్నృస్త్రీపుంసా గతా నస్మాజా శోచిష్యతి న సంశయః. జి 

అనురక్తా హి మనుజా రాజానం బహుఖి ర్లుఖైె:. 

త్యాంచమాంచ నర వ్యా(ఘ శత్రుఘ్న భరతెౌ తథా. ౫ 

పితరం చా౭.నుశోచామి మాతరం చ యశస్విసీం, 

అపి వాఒ౦భౌ భవేతాం తు రుదంతౌ తా వఖీళ్ణుశ :. ౬ 

భరత; ఖలు ధర్మాత్మా పితరం మాతరం చ మే, 

ధర్మార్ధకామసహిత్రె ర్వాక్ష్యై రాశ్వాసయిష్యతి. 

భరతస్యా౭_నృశంసత్వం విచింత్యాహం పునః పునః, 

నానుశోచామి పితరం మాతరం చాపి లక్ష్ముణ, లా 

(పశ్యతి) శూన్యాని న్నిష్పభాణి యథానిలయం యథాస్థానం, ఆయద్బిః అగచ్చద్భిః, 

మృగద్విజై ః, నిలీనాని వ్యాప్తాని, తాత్కాలిక తచ్చబ్దె * రుదంతీవ. నిప్పభత్యేన రోదనో (తేక. ౩ 

వనరోదనో త్పేక్షయోద్బుద్ద సంస్కారో నగరవృత్తాంతం స్మ రతీ (అద్యేతి.) (సషష్ర్రీవుంసేతి ) 

అచతురవనిచతుర స్ర్రివుంసేత్యాదినా నిపాతనా దకారాలతత్వం. ల 

కోచనహేతు మాహ (అనురక్తా ఇతి) గుణైః హేతుభిః, రాజానం (పత్యనురక్తా హి, రాజాన 

మిత్యుపాదాన మౌద్దత్యపరి హారాయ, ౫ 

(పితర మితి.) రుదంతా వితి - సంతతరోదనవశేనాఒంధాౌ స్యాతా మిత్యర్థః. ౬ 

వీవ మసి కాచిత్సృత్యాశా= స్తీత్యాహ (భరత ఇతి.) 8-౮ 
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(సపౌరస్య |కీరామస్య తమసాతీరే రా తియాపనర) 

త్వయా కార్యం నరవ్యా(ఘ మా మనువజతా కృతం, 

అన్వేష్టవ్యా హి వైదేహ్యా రక్షణారే సహాయతా. ల 

అద్భి రేవ తు సొమిత్తే వత్స్యా మ్యద్య నిశా మిమాం, 

ఏత ద్ధి రోచతే మహ్యం వన్యేఒపి వివిధే సతి. ౧౦ 

ఏవ ముక్త్వా తు సౌమిత్రిం సుమంత్ర మపి రాఘవః, 

అ|పమ త్త స్త మశ్వేషు భవ సామే త్యువాచ హు. 

వ్ 

శి 9 గి 

సోఒశ్వాక్ సుమంత్ర స్పంయమ్య సూర్యేఒ స్తం సముపాగతే, 

(పభూతయవసాకా కృత్వా బభూవ (ప్రత్యనంతర:. ౧౨ 

ఉపాస్య తు శివాం సంధ్యాం దృష్ట్వా రాతి ముపస్థితాం, 

రామస్య శయనం చ(కే సూత స్సామిత్రిణా సహ. ౧8 

త్వయా చోచిత మేవ కృత మిత్యాహ (త్వయేతి.) కార్యం అవశ్యకర్తవ్యం, తృత హేతుః 

| +(అన్నేష్షవేేతి.) ౯ 

(ఆద్భి రేవ వత్స్యామి) అప వీవాహారీకృత్య వత్స్యామి, వనవాసోపషక్రమదివసత్వా దస్య 
వుణ్యక్షేతత్వా చ్చోపవాసః. వీత ద్ధి రోచతే, నాన్యత్, అనుర క్రజనదుఃఖస్మరణా దితి 

భావః, ౧౦-౧౧ 

(స ఇతి.)  పబూతయవసాకా పర్యాీప్తతృణాకా-“'యవసం తృణ మిత్యమరః. (పత్యనంతరః 

(పతిగత మనంకరకృత్యం యేన స తథోక్తః, అవగతానంతరకార్య ఇత్యర్థః, సన్నిహేత ఇత్యర్థ 

ఇలతే్యేకే, యా! 

(ఉపాస్యేతి) ఉపాససం నమస్కారః, సూతజాతే రపి నమస్కారమ్మాతం సంభవతి, ౧౩ 



950 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవింద రాజీయవిశి స్టే 

తాం శయ్యాం తమనాతీరే వఏీక్యు వృక.దళైః శకృతాం, 

రామ స్వామి| త్రిణా నొర్దం సభార్య స్పంవివేశ హ. 

సభార్యం సంపసుప్రం తం భ్రాతరం ఏకు లక్షుణ:, 

కథయామాస సూతాయే రామస్య వివిధాణా గుణాజా. 

జా(గతో హ్యేవ కాం రాత్రిం సౌమి(శ్రే రుదితో రవిః, 

సూతస్య తమనాతీరే రామస్య బువతో గుణాకా. 

గోకులాకులతీరాయా స్రమనాయా విదూరత:, 

అవస త్తత తాం రాత్రిం రామః పపకృతిఖి స్సహ. 

ఉతాయ చ మహాతేజా: ప్రకృతీ స్తా నిశామ్య చ, 

ఆ!బవీ (ద్భాతరం రామో లత్ముణం పుణ్యలత్ష.ఇం. 

అస్మద్య్యపేకాణా సొమి(ే నిర పేషాక గృ హేష్వప, 

వృకుమూలేషు సంసుప్రాకా పశ లక్షుణ సాంప్రతం, 

(తా మితి.) వృక్షదళై స్వామి తిణా సార్గం సూతేన కృతాం వీక్ష్యే త్యన్వయః., 

రల 

శ. 

O౬. 

దా 

వల్లే స్తా వి 

(జాగత ఇతి.) తాం రాత్రి మిత్యత్యంతసంయోగే ద్వితీయా. సర్వాం ర్మాతిం జాగతః, 

సూతస్య సూతాయ, రామస్య గుణాకా కాలక్షే పార్థం (బువతః సౌమి|తేః సౌమిత్రౌ (బువతి సతి, 

రవి రుదితః ఉదితు మారబ్దః, ఉషఃకాలో=భూ దిత్యర్థః. యద్వా, ఉదయపర్యంతం, గమనకాలే 

ఒపి గుణా న్మబవీ దితి భావః, 

“రాజాాంగాని ప్రకృతయ;ః పౌరాణాం (శేణయోపి చే త్యమరః, 

(ఉర్భాయేతి.) నిశామ్య దృష్ట్వా, 

(అస్మ దితి.) అస్మ ద్వ్యపెక్షాకా అస్మా స్వేవ విశేషేణాఒ౬ పేక్షావతః. 

* వృతాం ఇతి. పా. 

౧౬ 

వూర్వకథాశేషం (పస్తాతి (గోకులేతి) విదూరతః అదూరతః, |(పకృతిభిః పౌర శేణిభిః 

౧౭ 

అలా" 

అకా 
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((శీరామస్య తమసాతీరాత్ అవసరణం) 

యశైతే నియమం పొరా: కుర్యం శ్యస్మ న్నివర్తనే, 

అపి బాణా నసిష్యుంతి నతు త్యక్యుంతి నిశ్చయం, ఎం 

యావదేవ తు సంసుప్తా స్తావచేవ వయం లఘు, 

రథ మారుహ్య గచ్చామ పంథాన మకుతో భయం. వడ 

అతో భూయో౭._పి చనేదానీ మిత్వాకుపురవాసిన:, 

స్వపేయ రనురక్తా మాం వృక్షమూలాని సం|శితాః:. వివ 

పొరా హ్యాత్మక్కతా ద్దుః;ఖా ద్విపమోవ్యా నృపాత్మజైః, 

నతే ఖల్వాత్మనా యోజ్యా దు; ఖీన పురవాసిన :. ౨౩ 

అబువీ ల్లక్షుణో రామం నాకా ద్దర్మ మివ స్థితం, 

రోచతే మే తథా (పొజ ఊప మారుహ్యతా మితి, ౨౪ 

ఆథ రామో౭ఒ_బవ్ (బృమాక్ సుమంత్రం యజ్యతాం రథః, 

గమిష్యామి తతోఒర ణ్యం గచ్చ నీఘీ మిత: ప్రభో, యి 

సూత స్తత స్పంత్వరిత స్యందనం శై ర్హ యోత్తమై:, 

యోజయిత్వాఒథ రామాయ [వాంజలి: [పత్య వెదయత్. ౨౬ 

(యఖథేతి) పౌరాః అస్మన్నివర్తనే, యథా యేన పకారేణ, నియమం కుర్వంతి, తేన ప్రకారేణ 

ప్రాణాన ప్యసిష్యంతి త్యక్ష్యంతి. నిశ్చయం తు నివర్తననిశ్చయం తు, న త్యంక్ష్యంతీతి సంబందః.=౨౦ 

(యావ దితి.) యావ దేవ యావత్యేవ కాలే, తావ దేవ తావత్యేవ కాలే, లఘు క్రిం, 

రథ మారుహ్య గచ్చామ - “లఘు క్షిప మరం (దుతి మిత్యమరః. (అత ఇతి ) ఇక్ష్వాకువుర 

వాసినః మా మనురకాః ఇదానీ మివ, భూయః వునః, వృక్షమూలాని సంశితాః న స్వపేయుః, 

*ఆతో రథ మారుహ్య గచ్చామేతి వూర్వేణ సంబందః. ౨౨ 

(పౌరా ఇతి.) ఆత్మకృతాత్ స్వకృతాత్, ఆత్మనా స్వేన. ౨౩-౨౬. 
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అయం యుక్తో మహాబాహో రథ స్తే రథినాం వర, 

త్వ మారోహస్వ భద్రం తే ససీత స్పహలక్ష్ముణ:. ౨౪ 

తం స్యందన మధిష్టాయ రాఘవ సృపరిచ్చద':, 

శీఘగా మాకులావర్తాం తమసా మతర న్న దీం. ౨౮ా- 

స సంతీర్య మహాఖాహు (శ్రీగమాకా నివ మకంటకం, 

(పొపద్యత మహామార మభయం భయదర్శినాం. ౨౯ 

మోహనార్థం తు పారాణాం సూతం రామోఒబవీ ద్వచ:, 

ఉదజ్నుఖ: ప్రయాహి త్వం రథ మాస్టాయ సార థే, ఆం. 

ముహూర్తం త్వరితం గత్వా నివర్తయ రథం పునః 

యథా న విద్యు: పొరా మాం తశా కురు సమాహితః. ౩- 

(ఆయమితి.) యు క్రః నజ్జః. ౨- 

(తమితి.) సపరిచ్చదః ధనుఃకవచాదిసిహితః, ఆకులావర్తాం ఆవరాకులాం .౨లా 

స సంతీర్వేతి.) మహామార్గం | పాపద్యత జలసితరథా దవతీరం పదా మేవ మహామారం.. ( ఫీ గై థ్ ప్రీ రా బకీ గ్ 
(పాప డిత్యర్థః, భయదర్శినాం శ్వాపదాదీనా మభయం తత్సంబంధిభయరహిత మిత్యర్తః. ౨౯ 

(మోహనార్డ మితి) మోహనం వందనం. నను నదయస్య స్వవిర హా సహిష్టూనాం 
స్వస్మి న్నిరతిశయ పేమభాజాం వంచన మనుచితం? ఉచ్యతే-నేదం వంచనం, (వణచికిత్సా 

న్యాయేన నాగరికాణా మున్మస్తకానందేన సత్తా న భవేదితి సుసాత్మానుభవ| పదానార్థం 
వనవాసవ్యాజేన విశ్లేషస్య సంకల్పితతయా హితవ్యా వారత్వేన వంచనత్వాఒసంభవాత్. యది 

రామస్య తథా సంకల్పో న భవే ఢర్లి కథం నిశ్శేషసర్వజనని దాకరణం? సుమం[తలక్ష్మ ణవ 

త్తే ష్వేకస్యాపి నిక్ని(ద్రత్వాప త్తే. మోహన మేవాహ (ఉదజ్ముఖ ఇత్యాది.) పారాణాం మోహనార్థ 
ముదజ్ము ఖః (పయాహి అయోధ్యాం (పతి రామో నివృత్త ఇతి పౌరాణాం | భాంతి ముత్సాదయితు 

ముదజ్య్ము ఖో యాహిత్యర్థ:, స్వస్య రథేనోదజ్ము ఖం గత్వా మార్గాంతరేణ వనగమనన్య కర్తుం. 
శక్యత్వే ప్యయోధ్యాభిముఖగమనే (వతభంగ స్పా దితి ధియా సుమంయత మభిముఖో 
యాహి త్యు క్రవాకా. తథా కుర్వితి పౌరాణాం మోహనార్థం సూత మృబవీదితి సంబంధః. ప్రణా 
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(| శిరాఘస్య తముసాతీరాత్ ఇఫసరణం) 

రామస్య వచనం శుత్యా తథా చ[కే స సారథిః, 

[ప్రత్యాగమ్య చ రామస్య స్యందనం ప్రత్య వేదయక్. 35 

తౌ సంపయక్తం తు.రథం సమాస్థితా తదా ససితౌ రఘువంశ వర్ణనా, 

పచోదయామాస తత స్తురంగమాకా స సారథి ర్యేన పథా తపోవనం. 8౩ 

తత స్సమాస్థాయ రథం మహారథ స్పనారథి దాశరథి ర్వునం యయ, 

ఉదజ్నుఖం తం తు రథం చకార |షయాణ మాంగళ్య నిమిత్త దర్శనాత్. ౩౪ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, షట్పత్వారింశ స్సర్గః. 

క టై. ఇకా 

(రామస్యేతి.) (పత్యాగమ్యేతి.) మార్గాంతర్లేణ (పత్యాగమ్యే త్యర్థః, తని 

(తా వితి) సంపయు క్రం సమ్య గానీతం, రథం సమాస్థితౌ, అభూతా మితి శేషః. మేన 

పథా తపోవనం (పాప్యతే తేన (పచోదయామాస య 

(తత ఇతి.) సః సుమంతః, ప్రయాణమాంగళ్యనిమి త్ర దర్శనాత్ (పయాణానుకూలమంగళ 

సూచకనిమిత్తదర్శనా _ ద్దేతోః, రథ ముదజ్ముఖం చకార నిమి త్తస్వీకారార్థ ముదజ్ఞుఖం 

చకారేత్యర్థః. తతః నిమిత్తస్వీకారానంతరం, రథ మాన్థాయ వనం యయా విత్తి సంబంధః. 

(పయాణే దక్షిణపాదోద్ధారవ దుదజ్ము ఖగమనం మంగలాయేతి భావః. 3౪ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూవణే షీతాంబరాభ్యానే, అయోధ్యాకాండ వాాఖ్యానే- 

షట్బత్వాళింశ న్సర్షః. 

[120] 
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అథ సప్రవత్వారింశ స్సర్గః 

_ Cr al న్ా తు ఎ జజ a 

(ప్రభాతాయాం తు శర్వర్యాం పొరా స్తే రాఘవం వినా 

శోకోపహత ని శ్చేష్టా బభూవు ద్లతచేతసః. 

శోకజా శుపరిద్యూనా వీక్షుమాకా స్తత స్తతః, 

ఆలోక మపి రామస్య న పశ్యంతి స్మ దుఃఖితా;, 

తే విషాదార్రవదనా రహతా సేన ధీమతా, 

కృపజా: కగుణా వాచో వదంతి స్మ మనస్వినః. 

ధిగస్తు ఖలు నిచాం తాం యయాఒపహృతచేతసు, 

నాద్య పశ్యామహే రామం పృథూరస్క౧ మహాభుజం. 

కథం నామ మహావొహు సృ తథాఒవితథ కియ:, 

భక్తం జనం పరిత్యజ్య (ప్రవాసం రాఘవో గతః, 

యో న స్సదా పాలయతి పితా పుత్రా నివౌరసాక్తా, 

కథం రఘూణాొం స స శేష స్త్యక్యా నో విపినం గతః. 

అథ స ప్రచత్యారింశ సర్గః 

హతళ్వా న్నిశ్చేష్టాః, హతచేతసః మూథాః. 

ధ్యాలోక మపి ఆలోక్యత ఇత్యాలోకః, 

దీనవచాంసి, వదంతి స్మ, అన్యోన్య మితి శేషః, 

(కథ మితి.) అవితథకియః అమోఘానువృ త్తిః. 

అథ పౌరవృతాంతం దర్శయతి ((సభాతాయా మిత్యాది.) శోకోపహతనిశ్చేమ్టైః శోకోప 

వా 

(శోకజేతి,) శోకజ్యాశుభిః, పరిద్యూనాః పరిక్షాంతాః, అలోక మపి రామస్య రామసంబం 

తం. ఆలోక సాధనం రథరేణ్యాదిక మపీత్యర్థః. ఎ 

(త ఇతి.) విషాదార్హవదనాః దుఃఖేన వ్లానముఖాః, కృపణాః దీనవేషాః, కరుణా వాచః 

జ 

A-౬E 
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(పొరాణాం శోకపకారః) 

ఇమహౌోవ నిధనం యామో మహా ప్రస్థాన మేవ వా, 

రామేణ రహితానాం హి కిమర్గం జీవితం హి నః. ఆ 

సంతి శుష్కాణి కాష్థాని ప్రభూతాని మహాంతి చ 

: |పజ్యాల్య చితాం సర్వే ప్రవిశామోఒథ పావకం. లా 
(0 

కిం వత్యామో మహాబాహు రనసూయ: ప్రియంవద:, 

సీత స్స రాఘవో౭న్మాఖి రితి వక్తుం కథం కమం. . ౯ 

సా నూనం నగరీ దీనా దృష్టై౭. స్మాళా రాఘవం వినా, 

ఖ్ విష్యతి నిరానందా సస్ర్రిబాలవయోధికా, ౧౦ 

నిర్యాతా స్తేన వీరేణ సహ నిత్యం జితాత్మనా, 

విహీనా స్తేన చ పున: కథం పశ్యామ తాం పురీం. ౧౧ 

ఇతీవ బహుధా వాచో బాహు ముద్యమ్య తే జనాః, 

విలపంత స్మ దు;ఖార్తా వివత్సా ఇవ ధేనవ:. ౧౨. 

తతో మార్గానుసారేణ గత్వా కించిత్ కణం పునః, 

మార్గనాశా ద్విషాదేన మహతా సమభిప్పుతా: ౧౩. 

(ఇహైవేతి.) ఇహైవ నిధనం (పాయోపవేశనేన మరణం, మహాపస్థానం మరణదీక్షావూర్వక 

ముత్తరాభిముఖగ మనం. హిః (పసిద్ధా. ఆ. 

(సంతీతి.) _పవిశామోఒథేతి, అథ వేత్యర్థః. లా 

(కం వక్ష్యామ ఇతి.) న కిమపి వక్తుం శక్య మిత్యర్థః. తదెవ వివృణోతి (మహాబాహు 

రిత్యాదినా.) నీతః, వన మితి శేషః. ౯-౧౨ 

(తత ఇతి.) మార్గానుసారేణ కించిత్ కించిద్దూరం, మార్గనాశాత్ రథమార్లా&దర్శనాత్. 

తచ్చ వీరుత్త్రణపటలపిహిత పదేశే రథచారణాదితి జ్ఞేయం. సమభివ్లతాః వ్యాప్తా ఇత్యర్థః. ౧౩ 
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రథస్య మార్గనాశేన న్యవర్తంత మనసిక్షన:, 
కి మిదం కిం కరిష్యామో చైవేనోపహతా ఇతి. ౧౪ 

తతో యథాగతేనైవ మా'రేజణ క్లాంత చేతసః, 

అయోధ్యా మగమకా సర్వే పురీం వ్యథితసజ్జనాం. 0౫% 

ఆలోక్య నగరీం తాం చ కయటోవ్యాకులమానేసాః, . 

అవ ర్రయంత తేఒ|శూజి నయనై శ్నోకపీడితై :. ౧౬ 

ఏమా రామేణ నగరీ రహితో నాతిశోభతే, 

ఆపగా గరుడేనేవ (హదా దుద్ధుతపన్న గా. ౧౭ 

చంద్రహీన మివాకాశం తోయహీన మివార్లవం, 

అపశ్య న్ని హతానందం నగరం తే విచేతస:. ౧లా 

తే తాని వేశ్మాని మహాధనాని దుఃఖేన దుఃఖోవహతా విశంత:, 
నైవ |ప్రజజ్ఞు స్వ్వజనం జనం వా నిరీక్షుమాజా: [పవినష్టహర్తా:. ౧౯ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, స ప్రచత్యారింశ స్పర్గ:. 

(రథస్యేతి) దై వేనోపహతా ఇతి, [ప్రలపంత ఇతి శేషః, ౧౪-౧౫ 

(అలోక్యేత్యాది) ళోకద్యయ మేకం వాక్యం. అంతే ఇతికరణం బోధ్యం. క్షయవ్వాకుల 

మానసాః సంమార్జనలేపనాదిక్షయేన వ్యథితమనస్కాః. అవ ర్రయంత అముంచకా, ౧౬-౧లా 

(తే తానీతి.) దుఃఖేన దుఃఖేన సహితం, స్వజనం, జనం వా పౌరజనం వా, న (ప్రజజ్ఞాః 

నో౭_జ్ఞాసిషుః. - . ౧౯ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యానే, 

సప్పచత్యారింశ స్సర్గః. 
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అథ అష్టచత్వారింశ స్సర్గః, 

దులా _. = | 

తేషా మేవం విషణ్ఞానాం పీడితానా మతీవ చ, 
వాష్ప విపుతనేతాణాం సశోకానాం ముమూర్షయో. ' ౧ 

అనుగమ్య నివృత్తానాం రామం నగరవాసినాం, 
ఉద్గ్ధతానీవ సత్తాని బభూవు రమనస్వినాం. . ౨ 

స్వం స్వం నిలయ మాగమ్య పుత్రడారై సృమావ్చతా:, 
అశూణి ముముచు స్పర్వే బాప్పేణ పిహితాననా:. 3 

న చాఒహృృష్యు న్న చా౭= మోదకా వణిజోన [పసారయకా, 

నచా౭_శోభంతక పుణ్యాని నాౌ౭_పచకా గృహ మేధినః. ఆ 

నష్టం దృష్టా నాఒభ్యనందకా విపులం వా ధనాగమం, 
పుత్రం [పథమజం లవ్ర్వా జననీ నాభ్యనందత, ౫ 

4 

అథ అష్టచత్వారింశ స్సర్గః 

SRP, 

(శేషా మిత్యాది.) ముమూర్షయా మర్తు మిచ్చయా ఉపలక్షితానాం, సత్యాని | పాణాః 

ద్రన్యాసువ్యవసాయేషు. సత్త్వ” మిత్యమరః. ఉద్లతానీవ బభూవుః, ముమూర్చు రిత్యర్థః. 
ఆమనస్వినాం థైర్గ్గహీనానాం. . ఇతి 

(నేతి) న చాఒహృష్య ౯ సుహృద్దర్శనేనావ హర్షం న్మవావుః, న చాఒమోదకా అవూర్యవస్తు 

లాభెపి మోదం న (పావుః, (పసారయః£్షా (పాసారయకా, పణ్యానితి శేషః. వుణ్యాని వుణ్యఫలభూత 

వ్యుతకళ్ళతాదీని, (నాఒపచన్నితి) గృహమేధినః గృహస్టాః, తేషాం పచి[క్రియారంబంధ స్త్వర్థశరీర 
భూతసత్నీద్వారా. ఇ 

(నష్ట మితి.) నష్టం చిరకాలనష్టం, రత్నాదికం, ధనాగమం నిధ్యాదిలాభం. - ౫ 



958 శ్రీమద్రామాయణే, గోవింద రాజీయవిశి్నా 

గృహే గృహే రుదంత్యశ్చ భర్తారం గృహ మాగతం, 

వ్యగ ర్హయంత దుఃఖార్తా వాగ్భి స్తోత్రె రివ ద్విపాకా, 

కిన్ను తేషాం గృహై: కార్యం కిం దారైః కిం ధనేన వా, 

పుత్రై ర్వా కిం సుఖై ర్వాపి యే న పశ్యంతి రాఘవం. 

ఏక స్పత్పురుషో లోకే లక్షణ సృహ సీతయా, 
యోఒనుగచ్చతి కాకుత్ స్థం రామం పరిచరకా వనే. 

ఆపగా: కృతపుణ్యా స్తా; పద్మిన్యశ్చ సరాంసి చ, 

యేషు న్నా స్యతి కాకుత్ స్లో విగాహ్న సలిలం శుచి, 

శోభ యిష్యంతి కాకుక్ స్థ మటవ్యో రమ్యకాననా:, 

ఆపగాశ్చ మహానూపా స్పొానుమంతశ్చ పర్వతా:* 

కాననం వాపి శైలం వా యం రామోఒభిగమిష్యతి, 

'పియాతిథి మివ (పాప్తం నైనం శత్యుం త్గనర్చితుం. 

(కన్న్విత్యాదిక్లోకేన, ఇతి వ్యగర్హయంతే త్యన్వయః. 

రమ్యకచ్చ పదేశాః. “జల| పాయ మనూపం స్యాత్ వుంసి కచ్చ ఇత్యమరః. 

(వక ఇతి.) సేతయా సహ రామం సీతాసహితం రామ మిత్యర్థః, 

60౦ 

060 

(గృహే గృహ ఇతి.) రుదంత్య స్పర్వాః 'స్ర్రైయః, భర్తారం స్వస్వభర్తారం, వ్యగర్హయంతః 

కిమర్థం భవద్భి రాగత మిత్యేవం నిందంతి స్మ, తోతైె9 రంకుశైః, గర్హాం విశదయతై 

౬.=ర 

(శోభయిష్యంతీతి,) రమ్యకాననాః తృత తత్ర రమ్యవృక్షరాజియుక్తాః, మహానూపాః 

(కానన మితి.) నైనం శక్ష్యం త్యనర్చితుం అర్చితుం శ క్ష్యంత్యే వేత్యర్థః. 

౧౦- 
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(పౌరాణాం శోక పకారః) 

విచి|త కుసుమాపీడా బహుమంజరిధారిణ;, 

రాఘవం దర్శయిష్యంతి నగా భ్రమర శాలిన:. ౧౨ 

అకాలే చాపి ముఖ్యాని పుష్పాణి చ ఫలాని చ, 

దర్శయిష్యం త్యనుక్రోశా ధిరయో రామ మాగతం. ౧౩ 

(పస్రవిష్యంతి తోయాని విమలాని మహీధరాః, 

విదర్శ్భయంతో వివిధా౯ భూయ శ్చి(తాంశ్చ నిర్ణరాళా. ౧౪ 

పాదపా: పర్యతా(గేషు రమయిష్యంతి రాఘవం, 09౮ 

యత రామో భయం నాత్ర నాస్తి తత్ర పరాభవః, 

స హి శూరో మహాబాహుః పుత్రో దశరథస్య చ, ౧౫౪ 

పురా భవతి నో దూరా దనుగచ్చామ రాఘవం. ౧౬ 

(విచితేతి,) విచి తకుసుమాపీడా: విచి తవుప్పశేఖరాః, మంజరీత్య త ఛాందసో (హస్వః. 

ఎదర్శయిష్యంతి, ఆత్మాన మితి శేషః, నగాః వృక్షాః, ౧౨ 

(అకాల ఇతి.) దర్శయిష్యంతి, వృక్షలతాది ద్వారేతి భావః. అన్నుకోశాత్ ఆదరా 

దిత్యర్థః. ౧3-౧౪౪ 

(య తేతి.) యత దేశే రామో వర్తతే అత భయం నాస్తి, తత పరాభవోపి నాస్తి ౧౫౪ 

(వురేతి.) దూరాత్, వురా భవతి భవిష్యతి, తతః వూర్వ మేవాఒనుగచ్చామ ఇత్యర్థః, 

_యావత్చురానిపాతయో ర్లడితి అట్. = ౨౬ 
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పాదచ్చాయా సుఖా భర్తు స్తాదృశస్య మహాత్మనః, 
స హి నాథో జనన్యాస్య ప గతి స్స పరాయణం. ౧ 

వయం పరిచరిష్యామ సీతాం యూయం తు రాఘవం, - ౧౭౪ 

ఇతి పౌర స్త్రియో భిర్తూకా దుఃఖార్తా స్త త్త ద|బువజా, ౧౮ 

యుష్మాకం రాఘవోఒరజ్యే యోగకే.మం విధాస్యతి, 
సీతా నారీజనస్యాస్య యోగ కేమం కరిఘ్యతి. ౧౯ 

కో న్వనేనా౭.(పతీకేన సోత్క_ంధితజనేన చ, 

సంప్రీయేకాఒమనోజ్టేన వాసేన హృత చేతసా. ౨౦ 

కైకేయ్యా యది చే దాజ్యం న్యా దధర్మ్య మనాథవత్, 

నహి నో జీవితేనార్థః కుతః పుత్రైః: కుతో ధనై:. చిరా 

యయా పుతశ్చ భర్తా చ త్యక్తా వైశ్వర్యకారణాత్, 

కం సా పరిహరే దనంై౦ం 3కేయీ కులవొంసనీ. ౨౨ 

(పాదచ్చ్భాయతి.) పాదసేవా లక్ష్యతే సుఖా సుఖసాధనభూతా, గమ్యత ఇతి గతిః (పాప్యః, 

పరాయణం పర మయనం, సర్వ పక్షారేణాధారభూత ఇత్యర్థః. ౧౭ +౧౯ 

(కోన్వనేనేతి.) ఇపతీతేన అపశస్తేన, సతా మయోగ్యేనేతి యావత్. ఉత్కంఠయా 
శోకస్మరణేన సహిత స్నోత్మంఠః, సోత్కంఠః కృతః సోత్కంఠితః, తాదృశో జనో యస్య తేన, 

అమనోజ్జే న ఉద్వేగకారిణా హృతచేతసా చిత్తనాశకేన, అనేన వాసేన, నగరేణత్యర్థః. కోను జన 

స్పంపియెత? న కోపీత్యర్థః, తస్మా దయం వాస స్త్యాజ్య ఇతి భావః. ౨౦ 

(కైకేయ్యా ఇతి.) అధర్మం, ధర్మా దపేత మిత్యర్థః. అనాథవత్ నాథశూన్యం, భావి 

పతిసంధానేనేద ముక్తం. (కుత ఇతి.) పు తధనకృతవురుషార్థస్య జీవితమూలత్వా దిత్యర్థః, ౨౧ 

(యయేకి.) వుతో రామః, పరిహరెత్. విపద్భ్య ఇతి శేషః. రక్షే దితి యావత్, ఏ౨ 



అయోధ్యాకాజై- ఇష్టచత్వారింశస్పర్ల; 9AE 

(పౌరాణాం శ్లోక్ళప్రకారః) 

కైకేయ్యా న వయం తాజ్యే భృతకా నివసేమహి, 

బీవంత్యా జాతు జీవంత్య: పుశ్లై రపి శ పామే. ౨ 

యా పుత్రం పార్థివేందస్య (వవాసయతి ని రృణా, 

క స్తాం ప్రాష్య సుఖం జీవే దథర్మా్యాం దుష్టచారిజీం. ౨౪ 

ఉపదుత మిదం సర్వ మనాలంబ మనాయకం, 

కైకేయ్యా హి కృతే సర్పం వినాశ మషయాస్యతి. వణ 

న హి (ప్రవజికే రామే జీవిష్యతి మహివతిః, 

మృతే దశరథే వ్యక్తం విలాప స్తదనంతరం. ౨౬ 

తే విషం పిబతాఒ.౬లోడ్య ఉజపుణ్యా స్పుదుర్లతా:, 

రాఘవం వానుగచ్చధ్య మశుతిం వాపి గచ్చత. ౨౭ 

మీ థ్యాప్రవాజితో రామ స్ససీత స్పహలక్షుణః, 

భరతే సన్ని సృష్టా స్కృ స్పొనికే పశవో యథా. ౨౮ 

(కైకేయ్యా ఇతి.) జీవంత్వాః, కైకేయ్యా రాజ్యే, భృతకాః భృతిభుజః. “భృతకో భృతిభు' 

గిత్యమరః, కై కేయీజీననషర్యంతం వ తస్యా రాజ్యే నివసేమహీకి జీవంతీశబ్దస్మ భావః, ౨౩-౨౪ 

(ఉష్మదుత మితి.) కై కేయ్యాః కృతే కై కేయీనిమిత్తం. ౨౫ 

వినాశ|పకార ముపపాదయంతి (న హేతి.) విలాపో వినాశః. ౨౬ 

(త ఇతి) తేయూయం, ఆలోడ్య అము మర మాలోచ్య, సుదుర్గతాః సుదర్శిదాఖ్క 

రామరూసధవ్షహీనా ఇత్యర్థః. అ శుతిం యత గతే నామాపి న (శూయతే తం దేశ మిత్యర్థ ః. ౨౭ 

పితృవచననిర్దేశేన _కెకేయ్యాషియచికీర్ణయా చ (క్రియమాణే (హ్మవజనే కో దోష? ఇత్యతాహ 

[121] 



962 . శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయపిశిస్నే 

పూర్ణ చందానన శ్య్యామో గూఢజతు రరిందమ:, 

ఆజానుబాహు: పద్మాక రామో లక్క్ముజపూర్వుజ:. ౨౯ 

పూర్వాభిభాషీ మధుర సత్యవాదీ మహాబలః, 

సౌమ్యశ్న సర్వలోక స్య చంద్రవ శ్ర్రియదర్శన:. తం 

నూనం పురుషశార్లూలో మత్తమాతంగవి!కమః, 

శోభయిష్య త్యరణ్యాని విచరజా స మహారథ:. 36 

తా స్తథా విలపంత్యస్తు నగరే నాగర స్ర్రియః, 

చుక్రుశు ద్దుఃఖసంతప్తా మృత్యోరివ భయాగ మే. 3౨ 

ఇత్యేవం విలపంతీనాం ప్ర్రీణాం వేశ్మసు రాఘవం, 

జగామా= స్తం దినకరో రజనీ చాఒభ్యావర్తత. 33 

నష్టజ్య లన సంపాతా ప్రశాంతాధ్యాయసత్క థా, 

తిమిరేజా౭.భిలిప్తేవ తదా సా నగరీ బభౌ. 3% 

(మిథార్థష్మవాజిత ఇతి.) కపటేన (షవాజితః, సన్నిసృష్టాః నిక్షిప్తాః, రాజ్జేతి శేషః. సౌనికే 
CC 

పశుమారకే, ఎలా 

విశ్లేషాసహిష్టుతయా రామ స్త్వ్వకార్యం కృతవా నిత్యభిధాయ తద్గుణకీ ర్తనేనాఒఒప్యాయనం 

కుర్వంతి (వూర్ణేత్యాదినా.) గూఢజతుః - గూఢే నిమగ్నే జతుణీ అంససంధీ యస్య స 

తథోక్తః. “స్కంధో భుజశిరోంసోఒ (హ్రీ సంధీ తస్యైవ జతుణీ' ఇత్యమరః. వూర్వాభిభాషీ 

స్వసౌహార్షభవ్యత్వ| సదర్శనాయ సర్వత వూర్యభాషణశీల;ః, 3 

(తా ఇతి మృత్యో ర్భయాగమే మరణసముయే. 3౨ 

(ఇతీతి.) విలపంతీనాం విలపంతీషు సతీ ష్వ్యుత్యర్థః. రాఘవం, ఉద్దిశ్ళేతి శేషః. ౨. 3౩ 

(నష్మ్టేతి.) నష్టజ్యల నసంపాతా నష్టాగ్ని|పణయనా, (పశాంతాధ్యాయసత్కథా = ఆధ్యాయో 

వేద, సత్కథా వురాణాదిః, నివృ తవేదాధ్యయనవురాణపారేత్యర్థః. 3౪ 



ఆయోధ్యాకాణై- అష్టుచత్వారింశస్పర్ల: 963 

(పొరాణాం కోకపకారః) 

ఉపశాంతవణిక్పణ్యా నష్టహర్షా నిరాశయా, 

అయోధ్యానగరి చాసీ న్నష్టతార మివాంబరం. 6౨% 

తథా స్త్రియో రామనిమి త్ర మాతురా యథా సుకే (భాతరి వా వివాసిచే 

విలప్య దీనా రురుదు ర్విచేతస స్పుతై ర్లి తాసా మధికో హి సోఒభవత్. ౩౬ 

(ప్రశాంతగీతోత్సవనృ త్తవాదనా వ్యపా స్తహర్షా పిహితాపణోదయా, 
యె 

తదా హ్యయోధ్యా నగరీ బభూవ సా మహా హార్లవ స్పంతీ.పితోదకో యథా. 3౬ 

ఇతి (శ్రీమద్రామాయళే, అయోధ్యాకాండే, అష్టచకత్వారింశ స్సర్గః. 

(ఉపశాంతేతి.) ఉపశాంతవణికృణ్యా _ ఉపశాంతాని వణిజాం పణ్యాని యస్యాం సా 

పణ్యకల్పనాశూన్యేత్యర్థ:. తి 

(తథేతి.) నుతై:ః సుతేభ్యః, పంచమ్యరై తృతీయా. (భాతృ భ (శే త్యపి (దష్టవ్యం, 3౬ 

((పశాంతేతి.) పిహితాపణోదయా - పిహితః అపణోదయః ఆపణస్థవన్తుస మృద్ది ర్యసాక్ట 

స్సా తథోక్తా. ఆపణోదయస్య పిహితత్వ మాపణాఒవిధానాత్. సంక్షిపితోదకః సంశోషితోదక 

ఇత్యర్థః. 98 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాభ్యానే, అరూధ్యాక'ండవ్యాఖ్యానే, 

అషచత్వారింశ స్సర్గః. 
టు లి 



క్రిర్రి4 శ్రీమద్రామాయణే గోవింద లాజీయవిశీ ప్పే 

అథ వీకోనపంచాశ స్సర్గః 

రామోపి రాత్రిశేషేజ తేనైవ మహ దంతరం, - 

జగామ పురుషవ్యాఘ్ర: సిత రాజ్ఞా మనుస్మరకా: . య 

తథైవ గచ్చతీ స్తస్య వ్యపొయా |ద్రజనీ శివా, 

ఉఊపాస్వు న శివాం సంధ్యాం విషయాంతం వ్యగాహత, ౨ 

(గామాజా ఏకృష్ణసీమాంతౌజా పుష్పితాని వనాని చ, 

వశ్య న్న తియయో శీఘం శశై రివ హయోత్తమై:. 3 

శృణ్వః వాచో మనుష్యాణాం (గామసంవాసవాసినాం, 3౪ 

అథ దీకోనసెంచాళ్ల స్సర్గః 

—Dర— 

ఆథే రామవృంత్తాంకం |పైస్తొతి (రామోపేతి) తేనైవ ర్మాతిశేషేణ యేన ర్మాత్రి శేషేణ 

పౌరాజ విహాయ గతః తేనైవ, మహదంతరం మహావకాశం, మహడ్దూఠమితి యావత్, ఆ 

(తథేతి.) గచ్చతః గచ్చతి సతి, వ్యపాయాత్ నిరగాత్. విషయాంతం ఉత్తరకోసలదేశద క్షి జా 
ఇ.వధిం, ౨ 

(గామా నితి.) వికృష్ణసిమాంతాళ విశేషేణ కృష్ణ సిమాంతాన్, బీజావాపార్థం సజ్జేకృత క్షే తా 

నిత్యర్థః. శనై రివ యయా ఉత్తమాశ్యానాం గతిచాతుర్యాత్ వుష్పితవనరామణియకదర్శనపార 

వశ్యాచ్చాతిశీపు మపి గమనం శనై రివ జాన౯ా యయా విత్యర్థః, (శృణ్వ న్నితిఎ 

ఇామసంవాసవాసినాం - [గామాః మహ్మాగామాః, సంవాసా ఆల్పగామాః, తేషు వాసినాం, శృణ్వ 

న్నతియయా వితివూర్వేణ సంబంధః. 34 



అయోధ్యాకాళ్లే-ఏకోనపంపొశన్సర్ల ; 985 

(శ్రీకామాదీనాం దేదశుతిగోముత్యాదినచీతలే ణం) 

రాజానం ధి గ్లశరథం కామస్య వశ మాస్థితం. 
హా నృశంసాఒద్య కైకేయీ పోపొ పొపానుబంధినీ, ళం 

తీజ్లా సంభిన్న మర్యాదా తీళ్లుకర్మణి వర్తతే. 

యా పుత్ర మీద్యశం రాజ్ఞ: ప్రవాసయతి ధార్మికం, x 

వనవాసే మహాపాజ్ఞం నానుక్రోశం జితేంద్రియం. 

కథం నామ మహాభాగా సీతా జనకనందినీ, ౬ 

సదా సుఖే ష్యభిరతా దుఃఖా న్యనుభవిష్యతి. 

అహో దశరథో రాజా నిస్స్వేహ స్స్వసుతం [పియం, ౭౪ 

(పజానా మనఘం రామం పరిత్యక్తు మిహేచ్చతి, 

ఏతా వాచో మనుష్యాణాం (గామసంవాసవాసినాం, లాం 

శృణ్య న్నతియయా వీర: కోసలాజ కోసలేశ్వర :. జ 

తతో వేదశుతిం నామ శివవాగివహాం నదీం, 

ఉఊ్తీర్వా౭.భిముఖ: పాయా దగస్త్యాధ్యుషితాం దిశం. ౧౦ 

గత్వా తు సుచిరం కాలం తత శ్శీవజలాం .నదీం, 

గోమతీం గోయుతానూపా మతర కృాగరంగమాం. ౧౧ 

వాచ వవ |పపంచయతి (రాజాన మిత్యాది.) పాపా పాపస్వభావా, పాపానుబంధినీ 

నైరంతర్యేణ పాపకారిణీత్యర్థః. తీక్షా మ్రూరా, వనవాసే వనవాసనిమిత్తం, |పవాసయతీత్య న్వయః, 
ద 

అతియయా అతి[కమ్య యయౌ. ౯-౧౦ 

(గత్వేతి) గోయుతానూపాం గోయు క్తకచ్చ (పదేశాం, సాగరంగమా మితి గమే స్పువ్యుప 

సంభఖ్యాన మితి, ఖచి ముమ్. ౧౦.౧౨. 
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గోమతీం చా-: ఫ్యతిక్రమ్య రాఘవ శృీఘగై ర్లయై!, 

మయూరహంసాభిరుతాం తతార స్యందికాం నదీం. ౧తా 

స మహిం మనునా రాజ్ఞా దత్తా మిక్వాకవే పురా, 

సీతాం రాష్ట్రావృతాం రామో వై దేహీ మన్వదర్శయక్. ౧౫. 

సూత ఇత్యేవ చాభాష్య నారథిం త మభీక్లశ:, 

హంసమ త్తస్వర శ్శీమా నువాజ పురుషర్హభ:. ౪" 

కదా౭_హం పున రాగమ్య సరయ్యా: పుష్పితే వనే, 

మృగయాం పర్యటిష్యూమి మాతా పితా చ సంగత:. ౧౫ 

రాజర్థీణాం హి లోకేఒస్మిక్ రత్యర్థం మృగయా వనే, 

కాలే వృతాం తాం మనుజై ర్ధన్వినా మభికాండక్షి.తాం. ౧౬ 

నాత్యర్ధ మభికాంజామి మృగయాం సరయావనే, 
రతి ర్ల్యేషా౭._తులా లోకే రాజర్థిగణసమ్మతా. ౧౬ 

(స ఇతి) మహీం కోసలదేశం, రాష్ట్రావృతాం అవాంతరజనపదావృతాం యద్యపి 

“ఇక్ష్వాకూణా మియం భూమి స్పశై లవనకాననేితి భూమిమ్మాత మిక్ష్వాకో రేవ, తథాపి తస్య జన్మ 

భూమి దియం ఇతరజనపదస్థాః కరదా ఇతి బోధ్యం. ౧౩- 

(సూత ఇతితి.) సూత ఇతీత్యత గుణాభావో వాక్యసంధే రనిత్యత్వాత్, హంసమత్తస్వరః- 

హంస స్వేన మత్తః కలః స్వరః యస్య స తథా. ఛ౪ 

భావిపితృవియోగసూచక మౌత్కంఠ్య మాహ (కచేతి.) పర్యటిష్యామి చరిష్యామి. ౧౫౬ 

నను - “ఆ్రుద్యూతమృగయామద్య వాక్పారుమ్యో గదండతాః, అర్థ స్య దూషణం చేతి రాజ్ఞాం. 

వ్యసనన ప్రక మితి నిందితా మృగయా కథం కాంక్ష్యత? ఇత్యాశంక్య హిం సమృగనివృత్యర్థా 
కాదాచిత్సా న గర్హి తా కింతు నిరంతరై వ. యథా రాజసూయే “తస్యా స్పభాయా మధ్యేఒధిదేవన 

ముదృత్యా వోశ్యాక్షాంతర్నివ పే"దితి విహితం ద్యూత మిత్యాహ (రాజర్షీ ణా మితి.) హి యస్మాత్. 
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టె 

(శ్రీరామాదేనాం శృంగిబేర పురగమనం) 

స త మధ్యాన మైక్యాక స్ఫూతం మధురయా గిరా, 
తం త మర్ధ మఖి-పేత్వ యయౌ వాక్య ముదీరయకా. మ్ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, వికోనపంచాశ స్పర్గ:. 

మతాల 

అథ పంచాశ స్సర్గః 

—అ3రా = 

విశాలాజా కోసలాలా రమ్యాజకా యాత్యా లక్ముణపూర్వజ:, 

అయోధ్యాభిముఖో ధీమాకా |పొంజలి ర్వాక్య మబవీక్. | 

కారణాత్, రాజర్లీణాం ననే మృగయా రత్యర్థం, అస్తీతి శేషః. కాలే (గాద్దాదికాలే మనుజై 

స్పదాదచారపరై:, వృతాం స్వికృతాం, ధన్వినా మభికాంక్షితాం చలలక్ష్యవేధనార్థం ధన్విభి 

రభికాంక్షితాల, తాం మృగయాం, నాత్యర్థ మభికాంక్షామి కించిత్ కాండామీత్యర్థః. రతిః [క్రీడా ౧౭ 

(స ఇతి) ఐక్ష్వాకః దాండినాయనేత్యాదినా నిపాతనాత్ సాదుః, స రామః, నూతం (పతి, 

తం త మర్థం రాజ గుణాదిరూపం, అభ్నిపేత్య హృదయే కృత్వా, మధురయా గిరా వాక్య 

ముదీరయక సఖా అధ్వానం యయౌ. అము మర్గ ముత్తర్మ్వత దశరథం పతి సూతో 

వ్య క్రీకరి ష్యతి, అలా 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజనిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణేే పేతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, 

వీకోనపంచాశ స్సర్గః. 

అథ పంచాశ స్సర్గః 

CNR, 

విశాలా నితి) కోసలాన్ యాత్వా అంతపర్యంతద క్షి ణకో సలాక్షా యాత్వేత్యర్థః, 
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ఆప్పచ్చే త్వాం పురి శేష్టే కాకుకొస్థవరిపాలికే, 

దైవతాని చ యాని తాం పాలయం త్యావసంతి చ, 3 

నివృ త్తవన్లవాస స్వా మన్చజో ఇగతీపతేః, 

పున ద్ద్రత్వామి మాత్రాచ పిత్రా చ సహ స్తంగతః. 3 

తతో రుధిరతా[మాక్షో భుజ ముద్యమ్య దథీ.ఇం, 

అశుపూర్ణముఖో దీనో౭_ బవీ జ్ఞానపడం జనం. ౮" 

అను[కోశో దయా చైవ యథార్లం మయి నః కృతః, 

చిరం దుఃఖస్య పాపీయో గమ్యతా మర్థ సిద్ధయే. %. 

లే౭..భివాద్య మహాత్మానం కృత్యా వాపి పదతి.ణం, 

విలపంతో నరా ఘోరం వ్యతిష్టుంత కషచిత్క్యుచిక్. ౬ 

నిర్ణ్షమనావసరే శిష్దాచార[పా ప్పస్య పురదేవతానమస్కారస్య కార్యసంకటేనాకృతత్వా దివానీ 

మయోధాారాజ్యసిమాంతే స్థిత్వా ఆరబ్ధస్య చతుర్దశ వర్షావధిక్షవతస్య నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం. 

వురదేవతాన్తమస్కారవూర్వక  మభ్యమజ్ఞాం (ప్రార్థయతే (ఆపృచ్భ ఇత్యాదినా.) (యానితి.) 

తాన్య వ్యాసృచ్చ ఇత్యర్థసిద్ధం. 3 

(తత ఇతి,) భుజోద్యమనం రథవెగేన దూరగమనాత్, అశువూర్ణముఖత్వం తదు 

దర్శనాత్, జనం దర్శనార్థ మాగతం. ౪ 

(ఆన్నుకోశ ఇతి.) అను, కోశ; ఆదరః, దయా అనుకంపా, యథార్లం స్వామిత్వానుగుణం, 

వః యుష్మా భిః, కృతః కృతా చేత్యపి[దష్టవ్యం. దుఃఖస్య అనుభూయమానదు;ఖస్య, చిరం 

చిరకాల వి కిష్టత్వ్యం, పాపీయః అశోభనం. మద్దర్శనే భవతాం దుఃఖ మభివర్ధతే. అతో గమ్యతాం 

ఆర్థసిద్ధయే గృహకృత్యాదికరణాయ, * 

(త ఇతి.) వ్యతిష్టంత రామదర్శనాశ యా శీ ఘం న జగ్ము రిత్యర్థః. కుం 
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(శ్రీరామాదీనాం శృంగిబేరవురగమనం) 

తథా విలపతాం తేషా మతృప్తానాం చ రాఘవః, 
అచక్షుుర్విషయం (పాయా దృ్యథార్మ: తజదాముఖే. కా 

తతో ధాన్యధనో పేకాణా దానశీలజనాకా శివాకా, 

అకుతశ్చి దృయా [నమ్యాం శెైత్యయాపసమావృతాజ. ౮ా 

ఉద్వానామవణో పేతాకా సంపన్న సలిలాశయాకా, 

తుష్ట పుష్టజనా కీర్ణాజా గోకులాకుల సేవితా. ౯ 

లక్షుణీయా న్న రేం|దాణాం బహ్మఘోషాభినాదితాకా, 

రథేన పురుషవ్యాఘ్ర: కోసలా నత్యవ రత. 00 

మధ్యేన ముదితం సీతం ర మ్యోద్యానసమాకులం, 

రాజ్యం భోగ్యం నరేందాణాం యయౌ ధృతిమతాం వరః: ౧౧. 

(తథేతి.) విలపతా మిత్యనాదరే షష్టీ అచక్షుర్విషయం చక్షుర్విషయతాభావం, క్షణదాముఖే 

నిశాముఖే, ౭ 

దుస్తజా మపి రాజ్య[శ్రియం తృణీకృత్య గతవా (నామ ఇతి ద్యోతయితు మృషిః కోసలా 

నభివర్ణయతి, (తత ఇత్యాదినా,) ధనధాన్యయోః (పసయోజన మాహ (దానేతి.) చైత్యయూప 

సమావృతాకా - చైత్యాని దేవతాయతనాన్సి యూపా స్సర్వతోముఖాదియాగప్రఖ్యాపకాః 

యూపాకారత్వేన న్టాపెతాః _స్రంభాః, ఉద్యానాని వుష్పవాటికాః, సంపన్నాః సంవూర్ణాః, గోకులై 

రాకులం నిబిడం యథా భనతి తథా, సేవితాఖ, నరేందాణాం లక్షణీయాకా వీకైకళో 

నగరసదృశత్వేన లక్షయితుం యోగ్యా౯, కోసలా౯ కోసలదేశస్థ గామాన్. Yes 

(మధ్యేనేతి ) మధ్యేన మార్గేణ, భోగ్య స్యాపి రాజ్య స్య'త్యాగ మృషి ర్విస్మయతే (ధృతిమతాం 

వర ఇతి.) | ౧౧ 

(122] 
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తత్ర త్రిపథ గాం దివార్ధం నివతోయా మశై వలాం, 

దదర్శ రాఘవో గంగాం పుజ్యా నృుషిని షేవితాం. స... అవి 

ఆ[శమె రవిదూర సై (శ్రీ్రృమద్చి సృమలంకృతాం, 

కాలేఒప్పరోభి రృజాఖి స్వేవిశాంభోహదాం శైవో౦. *. £ ౧౩ 

దేవదానవగంధ ర: కిన్న రై రుపళోభితాం, 

నానాగంధర్వపత్నీ భి స్సేవితాం సతతం శివాం. ౧ 

దేవా కీఢడశ తాకీర్లాం దేవోదారనశ తాయతాం, 

దేవార్గ మాకాశగమాం విఖ్యాతాం దేవపద్మిసీం. ౧౫ 

జలాఘాతాట్టహాసో [గాం ఫేననిర్మలహాసిసిం, 

క్వచి ద్వేణీకృతజలాం క్యచి దావర్తశోభితాం. ౧౬ 

క్వచిత్ స్తిమితగంఖీరాం క్యచి ద్వేగజలాకులాం, 

క్వచి ద్దంభఖీరనిర్దోషమాం క్వచి ద్భైరవనీస్స్వ నాం. ౧౭ 

అభాలానెనకనలనడంగొ వానా బాతా 

(తతే త్యాది.) తత్ర కోసలా ద్దక్షిణవేశే, |త్రిభిః పథిభి ర్లచ్చతీతి (త్రిపథ్రగా, తాం, స్వర్గమర్త్య 

పాతాళలోకగామినీ మిత్యర్థః. శివతోయా మచ్చతోయాం. ౧౨ 

(ఆశమై రిత్యాడి.) (శీమద్భిః దర్మ సమృద్ధిమద్భిః, కాలే |కీడాకాలే, ఉచితకాలే వా, 

సేవితాని [పాపాని అంభాంసి యేషాం, తాదృశా |హదాః యస్యాం సా, శివాం క్రడార్థం సేవనెఒపి 

పావనాం, నానాగంధర్వపత్నీ భిః, గందర్వాణాం నానాత్వం దేవగంధర్వమను ష్యగంధర్వభేదాత్. 

సేవితాం శివామితి వూర్వవత్. సేవితృభేదేఒ ప్యేకరూసపావనత్వకథ నా న్నానర్గక్యం, దేవ్యా కీడాః 

దేవార్డ కీడాపర్యతాః, _దేవోద్యానాని దేవార్డో ద్యానాని. దేవార్థ మాకాశగమాం దేవవూజనార్థ 
మాకాశం |పాప్తాం, దేవపద్మి నీం దేవర్హాంభోజయుక్రా మిత్యర్థః, గంగాం '(స్త్రీశ్వేన. రూపయతి 

(జలాఘాతేత్యాదినా.) జలాఘాతః శిలాను జలపతనం, - తేన తచ్చబ్లో లక్ష్యతే. స వీవాట్టహాస; 
సుఘోషహాసః, తేనోగ్రాం, ఫేన మేవ నిర్ణలహాసః, తద్యతీం వేణీకృతజలాం, నిమ్నోన్న త శిలాపతనేన 
వేణ్యాకారతయా కృతజలాం, క్వచిత్ అగాధస్థలే, స్తిమతగంభీరాం నిశ్చలగంభీరాం, గంభీర 
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(శ్రీ రామాదీనాం శృంగిబేరపురగమనం) 

దేవసంఘాప్లుతజలాం సర్మలోత్పలశోభితాం, ! 

క్వచి దాభోగపుళినొం క్వచి న్ని'ర్మలవాలుకాం. ణంగా 

హంససార ససంఘుష్టాం చక్ర వాకోపకూజితాం, 
సదామదైశ్చ విహగై రభిసన్నా దితాంత రాం, ౧౯ 

క్యచి క్రీరరుహై ర్భృకై ర్మాలాఖి రభిశోభితాం, 
క్యచిక్ ఫుల్లోతృలచ్చవ్నా౦ క్వచి తృద్మవనాకులాం. ౨౦ 

కర్చచి త్కుముదషండైశ్చ కుట్మలై రుఏశోభితాం, 

నానాపుష్పరజోధ్వస్తాం సమదా_మివ చ క్యచిక్. ౨౧ 

వ్య పేతమలసంఘాతాం మణినిర్మలదర్శనాం, 

దిశాగ జె ర్వునగ జై ర్మత్రె శ్చ వరవార ఖై:. ౨౨ 

దేవోపవాహేంశ] ముహు స్నన్నా దితవనాంతరాం, చైక్రిేచె నన్నా 
'పమదా మివ యత్నేన భూషితాం భూషణో తమై:, ౨౩. 

ఫలై: పుష్పైః కిసలయై ర్వృతాం గుల్మై ర్వ్విజై స్తథా, 
శింశుమారైశ్న నక్రైశ్చ భుజంగైశ్చ నిషేవితాం, 2౪ 

నిర్హషో మృదంగాదే రివ, భెరవనిస్యనోఒశన్యాదే రివ. అభోగవుళినాం పరివూర్ణతా 

యురక్తవుళినాం, విశాలసైకతా మిత్యర్థః “ఆభోగః పరివూర్ణతే” త్యమరః, నిర్మలవాలుకాం 

నిర్మలసికతాం, సారసో హంసవిశేషః. విహగైః హంసాదిభిన్నైః పక్షివిశేషైః, (క్యచి. 

త్ఫుల్లోత్సలచ్భవ్నా మితి.) వూర్వ ముత్సలశోభోక్తా అత తచ్చన్నత్వ మితి విశేషః కుట్మలైః 
కల్గారాదికుట్మ లైః, నానావుష్పరజోభిః, ద్వస్తాం వర్ణాంతరం ప్రాప్తా మిత్యర్థః, వవం ర క్రవర్లత్యాత్ 

సమదా మివ స్థితాం, వ్యపేతమల సంఘాతాం, అతవీవ మణినిర్మలదర్శనాం వై డూర్యమణివ. 

న్నిర్మలడర్శనాం, వరవారణైః రాజగజై ః, దేవోపవా హః దేవానాం వాహనభూతై 8, ఫలైః వుష్ప్రుజ 

కిలసయై రేవ భూషణో_త్లమైెరితి వ్యస్తరూపకం. యద్వా, ఫలపుష్పాదిభి ర్వృతాం, అతవీవ. 
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విష్ణుపాదచ్యుతాం దివ్యా మపాపాం పాపనాశ సీం, 

(తాం శంకర జటాజూటా (దృష్టాం సాగర తేజనా) 

సము[దమహిషీం గంగాం సారస(కౌంచనాదితాం. 

ఆససాద మహాబాహు శ్చృంగిబేరపురం (పతి, ౨౫ 

తా మూర్మికలిలావర్తా మన్య వేకు మహారథ:. 

సుమంత్ర మబువీ తృూత మిహైవా౭_ద్య వసామహే, ౨౬౮౪ 

అవిదూరా దయం నద్యా బహుపుష్పు ప్రవాళ వాకా. 

సుమహో నింగుదీవృడో. వసామో౭_ త్రైవ సార థే, ౨24 

(దత్యామ స్సరితాం (శేష్టాం సమ్మాన్యసలిలాం శివాం. 

దేవదానవగంధర్యమృగ మానుష పకి.ణాం, 2౮4 

లకుజశ్చ సుమం|త్రశ్చ బాఢ మిత్యేవ రాఘవం. 

ఉక్తా త మింగుదీవృత.ం తదోపయయోతు ర్లయై:, sy 

భూషితాం |పమదా మివ స్థితా మితి వార్థః. ద్విజైః పక్షిభిః, శింశుమారైః న్నకవిశేషైః. యద్వా, 

శింశుమారై ర్హలకపిభిః-'శింశుమార స్వ్యంబు కపిరితి వైజయంతీ. అత విష్ణుపాదచ్యుతా మిత్యుక్త్యా 

బాలకాండే హిమవత్ప్రభవత్వం తత్ర ప్రాదుర్భావ మ్మాతేణేతి క్లైయం. సారనకౌంచనాది తాం-సరో 

నివాసో యేషాం తే సారసాః పక్షివిశేషాః, సోఒస్య నివాస ఇత్యణ్, అతో హంనపారన 

సంఘుష్టా మిత్యనేన న పౌనరు క్యం. శృంగిబేర వురం (పతి గంగా మాససాద, శృంగిబేరవురం 

(పతి గచ్చజణ గంగా మాససాదే త్యర్థః. యద్వా, శృంగిబేరవురం (పత్తి శృంగిబేరవురనమీపే, 

గంగా మాససాదే త్యర్థః. C3౨౫4 

(తామితి.) ఊర్మి కలిలావర్తాం. ఊర్మిమిశావర్తాం, (అవిదూరా దితి.) అవిదూరాత్ నమీపే, 
ఇంగుదీవృక్షః తాససతరుః, (దక్ష్యామ ఇతి.) సంమాన్యేత్యస్య దేవెత్యాదినా. సంబంధః. 
[లక్ష్మణ ఇతి.) బాఢ మిత్యంగికారే. ౨౬౧-౨౬౯ 4 
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రామోఒభియాయ తం రమ్యం వృక్ష. మిక్యాకునందన:. 

రథా దవాతర త్తన్మా త్సభార్య స్పహలక్ష్ముణ:. 30౪ 

సుమంత్రోజ ప్యవతీర్యాస్మా న్మోచయిత్వా హయోత్తమాజా. 

వృకుమూలగతం రామ ముపత స్టే కృతాంజలి:, 39౪ 

తత రాజా గుహో నామ రామస్యాత్మసమ సఖా. 

నిషొదజాత్యో బలవా౯ స్థపతి శ్చేతి విశుత:, 3౨4 

స శుత్వా పురుషవ్యాఘం రామం విషయ మాగతం. 

వృచదెః: పరివృతోఒమాత్రై గ్ఞాతిభ్ శ్చాప్యువాగత:, 3౪ 

తతో నిషాదాధిపతిం దృష్టా దూరా దుపస్థితం. 

సహ సౌమి(త్రికా రామ సృమాగచ్చ ధుహేన స, 3౪ 

(రామ ఇతి,) అభియాయ 1పాప్య. sou 

(తత్రేత్యాది.) తత్ర దేశే, రాజా తద్దేశాధిపకిఇ, అత్మ సమః ([పాణసమః, నిషాదజాత్యః నిషా 

దజాతౌ భవః, దిగాదిత్వాద్యత్, బలవాక చతురంగబలవాక్షాొ, స్టపకిః నిషాదాధీ పతిః, “స్థపతిః వునః 

-స్టాపత్యేధిపతౌ తక్ట్రీ'తి వైజయంతీ, నను “హిన పేష్యం, హీనసఖ్యం, హీనగేహనిషేవణి 

మిత్యుపపాతకపరిగణితం హీనజాతి సఖ్యం మహాకులపసూతస్య రామస్య కథ ముపపద్యత? ఇత్తి 

చేత్, సత్యం. “నిషాదస్థపతిం యాజయేి దితి నిషాదాధిపతే ర్యజ్ఞ సంబంధ(శవణా దత్యంతానుచితం 

న భవతీత్యవగంతవ్యం. వస్తుతస్తు 'న శూదా భగవద్భక్తా విప్రా భాగవతా స్మృతాః, సర్యవర్ణేషమ 

తే శూదాయే హ్యభక్తా జనార్దని ఇత్యు క్రరీత్యా రామభక్త్=య మత్యుత్తమ వీవ. గుహస్వ 

భగవత్సృియత్వం “గుహేన సహితో రామో లక్ష్మణేన చ సీతయే'తి దర్శితం. ఉినిఇ4-3 39 

(తత ఇతి) దూరా దుపస్థితం దృష్ట్వా సమాగచ్చదిత్యనేన (పత్యుత్తానాభిగమనో క్రిః. 

లక్ష్మణేన సహ సమాగచ్చత్ లక్ష్మణవ త్తస్కి౯ భ్రాతృత్వబుద్ధి మకరో దిత్యర్థః. సమి 

ఇత్యేకీభావే, Svy 
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త మార్త స్పంపరిష్వజ్య గుహో రాఘవ మబవీక్. 

యథా=.యోధ్యా తథేయం తే రామ కిం కరవాణి తే, తికోష, 

_ఈద్భృశం హి మహాబాహో క: ప్రాప్య త్యతిథిం ప్రియం. 3౬... 

తతో గుణవ _ద న్నా్యాద్య ముపాదాయ పృథగ్విధం, ' 

అర్హ్యం చోపానయ ల్రీపం వాక్యం చేద మువాచ హా. 3౭ 

స్వాగతం తే మహాబాహో తవేయ మఖిలా మహీ, 
వయం (పేబ్యూ ఖభవాణా భర్తా సాధు రాజూం |ప్రశాధి నః, తిలా 

భత్యుం భోజ్యం చ పేయం చ లేహ్యం చేద మపస్థితం, 

శయనౌోని చ ముఖ్యౌని వాజ్నాం ఖొదనం చ తే. త్రికా 

గుహ మేవం (బ్రువాణం తు రాఘవ: ప్రత్యువాచ హ, 
అర్చితా శ్రైవ హృష్టాశ్చ భవతా సర్వథా వయం. ౪౦... 

పచ్భా్యా మఖిగమాచ్చైవ స్నే హసందర్శనేన చ, ౪౦౯ 

(త మితి.) ఆర్తః ధృతవల్కల దర్శనేన తప్తః, అనేన రామస్య వూర్వ మేవ మృగయా- 

వ్యాపారాదినా సఖ్య మస్తీతి గమ్యతే. ఇయం అస్మత్సురీ. 3౬. 

(తత ఇతి) అద్యశబ్టేన పేయాదిక ముచ్యతే, పృథగ్విధం మాంసాదిభేదేన బహువిధం. 3౭. 

(స్వాగత మితి) ఇయం మహీ అటవిరాజ్యం, తలా 

(భక్ష్య మితి.) భక్ష్యం ఖాద్యం వ్యంజనాది, భోజ్యం ఆన్నం, పేయం పానకాది, లేహ్యం 

రసాయనాది, ఖాదనం ఘాస,, | తకా 

(గుహమితి.) అర్చితత్వే౭ఒ_పి కేచి న్న తన్మాతేణ తుష్యంతి. న తథా వయ మిత్యాహ- 

(హృష్టా శ్నేతి) స్నేహసందర్శనేన రాజ్యం | పశాధీతి వాక్యకృతేన స్నేహ్మపదర్శనేన. ౪౦౪- 



ఇనా 
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" 

(శ్రీరామాదీనా* శృంగిబేరవురగమనం) . 

భుజాఖ్యాం నాధు పీనాఖ్యాం పీడయజా వాక్య మబవీక్. 
దిష్ట్యా త్వాం గుహ పశ్యామి ఆరోగం సహ బాంధవైః, " ౪౧ 

అపి తే కుశలం రాష్ట్ర మితేషు చ ధనేషు చ. ఖం 

యత్తిదం భవతా కించిత్ ప్రీత్యా సమభికల్పితం, 

సర్వం త దనుజానామి నహి వర్తే పతిగహే. ౪౩ 

కుశ చిరాజినధరం ఫలమూలాశినం ఇ మాం, 

విద్ధి ప్రణిహితం ధర్మే తాపసం వనగోచరం. ' ౪ 

అశ్యాసాం ఖాదనేనాఒహ మర్ధి నాఒ న్యేన "కేనచిత్ , 

ఏతావతా౭౬.[త్రభవతా భవిష్యామి సుపూజిత: 9౫ 

ఏతే హి దయితా రజః పితు రశరథస్య మే, 

ఏతైస్తు విహితై రశ్ర్వై రృవిష్యా మ్యహ మర్చితః. ౪౬ 

(భుజాభ్యామితి ) సాధు పీడయజా సమ్యగాలింగజ, పనాభ్యా మితి సుఖహేతుత్వ. 

ముచ్యతే. | లన 

(య,త్రితి) అనుజానామి మమ నర్వం సమ్యక్కృత మిత్యనుజానామి. (పత్మిగహే న 

వర్తే 1పతిగ్రహధర్మం న్మాశీతవా నస్మీతి భావః. లశ 

రాజాన్నా ద్యపర్శిగ హే హేతుం దర్శయతి (కుశచీరాజినధర మితి.) కుశం పవి తమేఖలాది 

రూపం. చీరం వల్కలం, ఆజినం కృష్ణాజినం, ధర్మే (పణిహితం పితృవాక్యపరిపాల నాదిధర్మే 

సావధానం, వనం గోచర స్పంచారవిషయో యస్య, తం, ve 

(అశ్వానా మితి.) అశ్వానాం ఖాదనేన (గాసేన, అర్జీ (పయోజనవాళా, అశ్వఘాస వీవ 

(పయాోజన మిత్యర్థః. అత అస్మి జా సమయే. ౪వ 

(వీతే హీతి) సువిహితై ః పోషితై ః. ౪౬ 
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అశ్యానాం (పతిపానం చ ఖాదనం చైవ సోఒన్వశాత్, 

గుహ స్తత్రెవ పురుషాం స్వరితం దీయతా మితి. ౪౭ 

తత న్చీరోత్తరాసంగ స్పంథ్యా మన్వాస్య పశ్చిమాం, 

జల మేవా౭.=_దదే భోజ్యం లక్ముబేనాఒ౬ హృతం స్వయం. భల 

తస్య భూమౌ శయానస్య పాదౌ [1పతాళ్ళు లక్ముణ:, 

సభార్యస్య తతో౭_ భ్యేత్య తస్థొ వృక్ష మువా(శిత:. ఇకా 

గుహో=_పి సహ సూతేన సౌమిత్రి మను భాషయకా, 
అన్వజా(గ త్రతో రామ మప్రమత్తో ధనుర్ధర:. ౫౦ 

తథా శయానస్య తతో౭స్య ధీమతో యశస్వినో దాశరథే ర్మహాత్మన:, 

అదృష్టదు:ఖస్య సుఖోచితస్య నా తదా వ్యతీయాయ చిరేణ శర్వరీ. ౫౧... 

ఇతి శ్రీమదామాయజే, అయోధ్యాకాండే, పంచాశ స్సర్గః. 

(అశ్వానా మితి) స గుహః, తతైె9వ తదానీ మేవ, వురుషాక్షా స్వభృత్యా జా (పతిం 

ఆశ్వానాం ఖాదనం, (పతిపానం క్షీ (సు) రాదికం చ, త్వరితం దీయతా మిత్యన్వశాత్: ౪౭ 

(తత ఇతి.) ఉ త్తరాసంగః ఉత్తరీయం, అన్వాస్య ఉపాస్య, అనేన స్నాన మాక్షిప్వతే, 

భోజ్య మాహారం, ళల 

(తస్యేతి.) శయ్యాకాలే పాదపక్షాళనం రాజోపచారత్వా ద్వా, స్వశేషవృ త్య నురూపత్వ్యా 

ద్వా, యద్వా. (పక్షాళనం రామకదర్తృకం, త దాచమనస్యా ప్యుపలక్ష ణం. (పజళ్యాచమ్య. 

శయానస్య శయానే సతీత్యర్థః, భావలక్షణే షష్టీ. తతః తస్మాత్  శయనవదేశాత్, అభ్యేత్య 

గుహాభిముఖ మేత్య, వృక్ష మేవోప్మాశిత ఫస్థా. అణా 

(గుహోపీతి.) సౌమిత్రి మనుభాషయక్షా రామగుణాకా పస్తుత్య సౌమ్మతిం వాచయ 

న్నిత్యర్థః. అన్వజాగ్రత్ జ్మాగతం సౌమితి మన్వజ్యాగత్. కిమర్థం? రామ ముద్దిశ్య రామం. 

సంరక్షితు మిత్యర్థః. ధనుర్ధర ఇత్యనేన లక్ష్మణేఒప్యతిశంకా గుహస్య ద్యోత్యతే ౫౦-౫౧. 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణి పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 
పంచాశ స్సర్గః, 
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అస్య ప్రసొదా దాశంసే లోకేఒస్నిక సుమహ ద్యశ:, 

ధర్మావాప్తిం చ విపులా మర్భావా ప్రేం చ కేవలాం. ౫ 

సోఒ హం పియసఖం రామం శయానం సహ సీతయా, 

రతిష్యామి ధనుష్పాణి స్సర్వతో జ్ఞాతిఖి స్సహ. ౬ 

నహి మే=_విదితం కించి ద్యనే=స్మికా చరత స్సదా, 

చతురంగం హ్యపి బలం సుమహ తసహేమహి. 2 

లక్యుణ స్తం తదోవాచ రక్యుమాణా స్వ్రయా౭నఘ, 
నా౭[త భీతా వయం సర్వే ధర్మ మేవాఒనుపశ్యతా. లా 

కథం దాశరథా భూమౌ శయానే సహ సీతయా, 

శక్యా నిదా మయా లబ్ధుం జీవితం వా సుఖాని వా. లా 

యో న దెవాసురై స్సర్వై శక్యః ప్రసహితుం యుధి, 

తం పశ్య సుఖసంవిష్టం తృణేషు సహ సీతయా. ౧౦ 

(అస్యేతి.) ఆశంసే |పార్థయే, కేవలా మర్థావాప్తిం అర్థావా ప్తి మేవేత్యర్థః. కేచిత్తు కేవల 

మితి పఠిత్వా కేవలం (పసాదా దితి యోజయంతి. % 

(స ఇతి,) సర్వతః సర్వదిక్షు ఓ 

(న హేతి) అవిదిత మితి పదచ్చేదః. కించిత్ విరోధ్యాగమనస్థానం, బలం పరకీయం, 

(ప సహేమహే త్యేత దాత్మని బహువచనం జ్ఞాత్యపేక్షయా. తిలా 

భీత్యభావే కిమర్థం జాగరణ? మిత్యాహ (కథ మితి. ) నిద్రా న లభ్యత ఇతి భావః. జీవితం 

ఆశ్వాసనం, నిద్రైవ న లభ్యతే జీవితసుఖానాం కా కథేతి భావః, _ కా 

(య ఇతి.) (ప్రసహితు మితి తీషసహేత్యాదినా పాక్షిక ఇట్. సంవిష్టం శయానం. ౧౦ 
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(రాతా గుహలక్ష్మణయో సృంభాషణం.) 

యో మంత్రతపసా లబ్ఞో వివిధైశ్న పరిశమెః:, 
ఏకో దశరథ స్యేష్ట; పుత్ర స్పదృశలక్ష.ణ:. ౧౧ 

అస్మికా |పవాజితే రాజాన చిరం వ ర్తయిష్యుతి, 
విధవా మేదినీ నూనం కప మేవ భ విష్యతి. ౧౨ 

నద్య సుమహానాదం (శ మేణోపరతా (ప్రాయః, 
నిర్జోషోవరతం చా౭_తో మన్యే రాజని వేశనం ౧౩ 

కౌసల్యా చైవ రాజా చ తథైవ జననీ మమ, 
నాఒ౭౬శంసే యది జీవంతి సర్వే తే శర్వరీ మిమాం. ణ౪ 

జీవేదపి హి మే మాతా శ తుఘ్న న్యాఒన్వ వేకయా, 

త ద్ధుః;ఖం యత్తు కౌసల్యా ఏరసూ ర్వినశిష్యతి. cx 

(య ఇతి.) మంతతపసా మంతయు క్రతపసా, మం' తతపోభ్యా మిత్యర్థః. పరిశమైః 

యజ్ఞాది భిః, వీకః ముఖ్యః - “చీకే ముఖ్యాన్యకేవలా' ఇత్యమరః, సదృశలక్షణః స్వసదృశలక్షణః 

(అస్మిన్నితి.) వర్తయిష్యతి జీవిష్యతి, విధవా పతిరహితా, ౧౨ 

(వినద్యేతి.) ఉపరతాః, భవిష్యంతీతి శేషః. అతవీవ నిర్జో షోపరతం ఉపరతనిర్హ షం, 

భ విష్యతీతి మన. ౧౩ 

(కాసల్యేతి.) తే సర్వే, జీవంతి జీవిష్యంతీతి, నాఒఒశంసే, యది జీవంతి ఇమాం శర్వరీ 

మేవ. ౧౪ 

(జీవే దితి.) శ తుఘ్నస్యాన్వవేక్షయా శ(తుఘ్న స్నే హేనేత్యర్థః, వునః వునర్దర్శనేన వా, 

వీరనూః వీరం వృతం సూత ఇతి తథా, కౌసల్యా వినశిష్యతీతి యద్దుఃఖం త ద్దుస్సహ 

మిత్యర్థః. అహ 
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అనుర క్రజనాకీర్ణా సుఖా లోకప్రియావహా, 

రాజవ్యసనసంసృష్టా సా పురీ వినశిష్యతి. | ౧౬ 

కథం పుత్రం మహాత్మానం జ్యేష్టుం పియ మవశ్యతః:, 

శరీరం ధారయిష్యంతి బాణా రాజ్ఞో మహాత్మన:. ౭ 

వినష్టే నృపతౌ పశ్చాత్ కౌసల్యా వినశిష్యతి, 

అనంతరం చ మాతాపి మమ నాశ ముమైష్యతి. ౧౮ 

అతిక్రాంత మతి[కాంత మనవాప్య మనోరథం, 

రాజ్యే రామ మనికిప్య పితా మే వినశిష్యతి. ౧౯ 
౬ 

సిద్ధార్థా: పితరం వృత్తం తస్మి న్కాలే ప్యుపస్థితే, 

(పేతకా ర్యేషు సర్వేషు సంస్కరిష్యంతి భూమిపం, ౨౦ 

(అనుర క్రజనాకీర్షతి). రాజవ్యసనసం౦సృష్టా రాజమరణనిమిత్తవ్యసన సంయు 

క్రేత్యర్థః, ౧౬-౧౮ 

(అత్మికాంత మితి) మే పికా రామే రాజ్యమనిక్షిప్య, ఆతవీవ మనోరథ మనవాప్య, 

వినశిష్యతీతి యత్, తస్మాత్ ఆతి కాంతం ఆతి కాంతం, సర్వం _పయోజన మతీత్య గత మిత్యర్థః. 

అథవా అతిక్రాంత మతి కాంతం మనోరథ మనవాప్య వునః వున ర్వర్ల్ణమానం మనోరథ మనవాప్య, 

రామో జాతః, వర్ధిష్యతే, ఉద్వాహం కరిష్యతి, రాజ్యం (పాప్ప్యతీత్యేవ మభివృద్దం మనోరద 

మిత్యర్థః మనోరథాతి కాంతి మేవాహ (రాజ్యే రామ మనిక్షి ప్యేతి.) ౧౯ 

(సిద్దార్థా ఇతి.) తస్మిజ కాలే మరణకాలే ఉపస్థితే, | పేతకార్యేష్య వ్యుపస్థితేషు, వృత్తం 

అతీతం, మృత మితి యావత్ - “వృత్తం పదే చరితే (తి ప్వతీతే దృఢనిన్తులి ఇత్యమరః, 
భూమిపం పితరం, సిద్ధార్థాః కృతార్థాః, సంన్కరిష్యంతి, వయం త్వకృతార్థా ఇతి భావః, ౨౦ 
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(రాతౌ గుహలక్ష్మ ణయో సృంభాషణం) 

రఛమ్యచత్వరసంస్థానాం సువిభక్రమహాపథాం, 

హర్మ్య(పాసాదసంపన్నాం గణికావరశోభితాం. _. -” ఎం 

ర థాశ్వుగజసంబాధాం తూర్యనాద వినాదితాం, 

సర్వక ల్వ్యాణసంపూర్ణాం హృష్ట పుష్టజనాకులాం. ౨౨ 

ఆరామోద్యానసంపన్నాం సమాజోత్సవ శాలిసీం, 

సుఖితా విచరిష్యంతి రాజధాసీం పితు ర్మమ. ౨౩ 

అపి జీవే ద్దశరథో వనవాసా త్పున ర్యయం, 

(పత్యాగమ్య మహాత్మాన మపి పశ్యేమ సువ్రతం. ౨౪ 

అపి సత్య పతి జన సారం కుశలినా వయం, 
రు థి 

వృ త్తవనవాసేఒస్మి న్న యోథ్యాం (పవి శేమహి. ౨౫ 29 

(రమ్యచత్వరసంస్థానా మితి) రమ్యచత్వరసంస్థానాం రమణీయాంగణసంస్థానాం, సువిభక్త 

.మహాపథాం గృహపజ్షీభి స్పమ్యగ్విభ క్రరాజమార్గాం, హర్మ్య ప్రాసాద సంపన్నాం హరె రనినాం 

వాసైః, పాసాదై -ర్దైవభూభుజాం వాసైశ్చ, స౧పూర్ణాం - “హర్మా్యాది రనినాం వాసః ప్రాసాదో 

దేవభూభుజా మిత్యమరః. గజాశ్వర థ సంబాధాం-సంబాధాం నిబిడాం, నాదితాం సంజాతనాదాం, 

సర్వకల్యాణసంవూర్జాం-సరైైః వుత్రజన్మోత్సవ [పభృతిభి స్పంపన్నాం, ఆరామోద్యానసంపన్నాం- 

ఆరామాః ఉద్యానాని చ ఉపవనాని రాజ్ఞః ,(కీడార్హవనాని చ, సమాజోత్సవశాలినీం-సమాజై 

స్పంఘైః [కియమాణ ఉత్సవ స్పమాజోత్సవః, దేవోత్సవ ఇత్యర్థః, ౨3 

(అపేతి అపి స్పంభావనాయాం, వా 

(అపి సత్య పతిజ్ఞే నేతి సత్య పతి కేన, పితేతి శేషః. అస్మి రామే, (పవిశేమహత్యా 

-శంసాయాం లిజ్, - ౨౫ 
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పరిదేవయమానస్య దు:ఖార్త స్య మహాత్మనః, 

తిష్టతో రాజపుత్రస్య శర్వరీ సొ౭_త్యవ ర్రత. ౨౬... 

తథాహి సత్యం బ్రువతి ప్రజాహితే నరేందపుతే గురుసొహృదా ద్గుహ:, 

ముమోచ బాష్పం వ్యసనా2_ఖభిపీడితో జ్వరాతురో నాగ ఇవ వ్యథాతుర :. ౨౬... 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, వికపంచాశ స్సధః:, 

అథ ద్విపంచాశ స్సర్గః 

ప్రథాతాయాం తు శర్యర్యాం పృథువతా మహాయశాః, 
ఉవాచ రామ స్సౌమిత్రిం లత్ముణం శుభలక్షణం. ర 

(పరిదేవయమానస్ఫ్యేతి,) _పరిదేవయమానస్యేత్యాదౌ సంబంధసామాన్యే షష్టీ. వీవ మితి. 

శేషః. ౨౬. 

(తథేతి.) నత్యం వా స్తవం, నరేందవుతే లక్ష్మణే, గురుసౌహృదాత్ - గురుషు షి తాదిషు, 

సౌహృదాత్ స్నేహాత్, జ్వరాతురో నాగో గజ ఇవ వ్యథాతురో గుహ ఇత్యన్వయః. ౨౬ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవాాఖ్యా నే, 

వీకపంచాశ స్పర్గః 

అథ ద్విపంచాశ స్సర్లః 

వా 

(పభాతాయా మితి.) పృదువక్షా ఇత్యుత్సాహాతిరేకో క్రిః, మహాయశా ఇతి ధర్మ వ్యతి కమా- 

ఒఖావ స్పూచితః. సొమ్మితి మితి రామం దశరథం విద్దీత్యాదినోక్తార్థా నుష్టాబుత్వం సూచితం, 

శుభలక్షణ మిత్యనేన స్వభ క్తి రుక్తా. ౮ 
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(గుహేన నౌకాయా ఆనయనం) 

భాస్కరోదయకాలో=.యం గతా భగవతీ నిశా, 

అసౌ సుకృష్ణో విహగ: కోకిల స్తాత కూజతి. ౨ 

బర్జిణానాం చ నిర్హాష: శూూయతే నదతాం వనే, 

తరామ జాహ్నవీం సౌమ్య శీఘగాం సాగరంగమాం. 3 

విజ్ఞాయ రామస్య వచ స్సామి క్రి ర్మితనందన:, 

గుహ మామంత్ర సూతం చ సోఒతిష్ట దృాతు రగత:. ౮ 

స తు రామస్య వచనం నిశమ్య (ప్రతిగృహ్య చ, 

స్థపతి స్తూర మాహూయ సచివా నిద మబ్రఏక్. వ 

అస్య వాపానసంయక్తాం కర్ణ[గాహవతీం శుభాం, 
అర్య సుపతారాం దృథాం తీరి శీఘం నావ ముపొహర. ౬ 

టు 

న్ 

(భాస్కరోదయకాల ఇతి,) భాస్కరశబ్దోయం తత్సంబం ధ్యరుణవాచీ. గతా గత పాయా, 

భగవతీ కామవర్ధిని - “భగః శ్రీకామమాహాత్మ ్యవీర్యయత్నార్శ కీ ర్తిష్విత్యమరః. సుకృష్ణో 

విహగః భరద్వాజః, కోకిలః కోకిల శ్చేత్యర్థః, ౨ 

(బర్హిణొనా మితి.) వనే నదతా మితి నగరస్థ కీడామయూరవ్యావృత్తగంభీరద్వని రుక్తా. 

(శీఫ్రుగా మితి.) నావం వినా దు_ఫరత్వో క్రి. (సాగరంగమా మితి) మహత్తోక్తిః, (విజ్ఞాయేతి.) 

వచో విజ్ఞాయ, నదీతరణసాధనం శీఘ్టమానేతవ్యమి త్యేవంరూపం వచనకాత్పర్యం జ్ఞాత్వా, గుహం 

సూతం చామం్శత్య, యువాభ్యా మపి రామవచనతాత్పర్యం జ్ఞాతం కి? మితి సంబోధ్య, |భాతు 

రగతోఒతిష్టక్. శ్రి.ళ 

(స త్వితి.) | పతిగృహ్య శిరోనతివూర్యకం తథైవ కరిష్యా మీత్యంగీకృత్య. ఫి 

(అసేతి.) అస్య రామస్య, వాహనసంయుక్తాం వాహ్యతే నీయతేఒనేనేతి వాహనం అరి తాది. 

“తేన సంయుక్తాం, కర్ణ(గాహవతీం - కర్ణ మర్శితం గృషహ్హాతీతి కర్ణ! గాహః కర్ణధారః, తద్వతీం-'కర్ల్ణం 
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తం నిశమ్య సమాదేశం గుహామాత్యగణో మహాకా, 

ఉపోహ్య రుచిరాం నావం గుహాయ ప్రత్య వేదయక్. డు 

తత స్ప ప్రాంజలి ర్ఫూత్వా గుహో రాఘవ మబువీక - 

ఉపస్థితేయం నౌ దైవ భూయ: కిం కరవాణి తే. లా 

తవా౭ఒమరసుతప్రఖ్య తర్తుం సాగరగాం నదీం, 

నౌ రియం పురుషవ్యాఘ తాం త్య మారోహ నువవత. ౯ న 

అథోవాచ మహాతేజా రామో గుహ మిదం వచః, 

కృతకామో౭_స్మి భవతా శీఘ్ర మారోప్యళా మీతి. ౧౦. 

తత: కలావాజా సన్నహ్య ఖణ్లౌ బధ్వా చ ధన్వినౌ, 

జగ్మతు ర్యేన తౌ గంగాం సీతయా సహ రాఘవా. ంలి- 

రామ మేవ తు ధర్మజ్ఞ ముపగమ్య వినీతవక్ , 

కి మహం కరవాణీతి సూత: పొంజలి ర|బవీక్. = 

కోత మరిత్రం చేతి నిఘంటుః. స్నుపతారాం సుష్టు తారయితుం సమర్థాం, దృఢాం సుక్తిషసంధి.- 

బంధథాం౦ం, తీర్థ ఆవతార మార్లే, ఉపాహరే తృేకవచనం సచివగణాభి పాయేణ. - ౬-౮ 

(తవేతి.) (నౌరియ మితి,) ఉపస్థితేతి శేషః, కా 

(ఆథేతి,) (ఆరోప్యతా మితి.) ఖన్నితపిటక వై దేహేవస్తాభరణాదిక మితి శేషః. ౧౦ 

(తత ఇతి.) తౌ రాఘవౌ సన్నహ్య కవచౌ ధృత్వా, కలాపాన్ తూణీరాజ, ఖడ్గౌ చ బధ్యా, 

ధన్వినౌ, జనాః యేన మార్గేణ గంగాం [పావ్వ్నువంతి తేన మార్గేణ, జగ్మతుః, లం. 

(రామ మితి.) ధర్మజ్ఞం భృత్యధర్మజ్ఞం, వినితవత్ సవినయ మితి (కియావిశేషణం. ౧౨ 
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తతో౭_ బవీ ధ్రాశరథి సుమంత్రం స్పృశ కా క రేణోత్తమ దతీణేన, 

సుమంత్ర శీఘ్రం పున రేవ యాహి రాజ్ఞ సృకాశే భవ చాఒప్రమత్తః. ౧౩ 

నివర్త స్వే త్యువావైవ మేతావ ద్ధి కృతం మమ, 

రథం విహాయ పద్భ్యాం తు గమిష్యామో మహావనం. యళ 

ఆత్మానం త్యభ్యనుజ్ఞాత మవేత్యార్త స్స నారథిః, 

సుమంత్ర: పురుషవ్యాఘు మైక్వాక మిధ మబువీక్, ౧౨౫ 

నాతి|కాంత మిదం లోకే పురుషేజేహ కేనచిక్, 

తవ స(భ్రాతృభార్యస్య వాసః పొక్కతవ ద్వునే. ౧౬. 

న మన్యే బ్రహ్మచర్యేఒస్తి స్వధీతే వా ఫలోదయః, 

మార్చ వార్లవయో ర్వాపి త్వాం చే ద్య్యసన మాగతం, ౧౬ 

(తత ఇతి.) ఉత్తమేతి సంబోధనం. ౧౩. 

యాహీతి సామాన్యెనోక్తం సోపపత్తిక మాహ ,నివర్తస్వేతి మమ వీతావక్ కృతం హి 

గంగాతీరసర్యంతం రథేన (పాపణం కృతం హి, హీతి రాజాజ్ఞాద్యోతనం. అతఃపరం యానం 

విహాయ పద్భ్యామేవ మహావనం గమిష్యామః. అత స్త్వం నివర్తస్వే త్యేవ మువాచ, ౨౪ 

(ఆత్తాన మితి.) అవేక్ష్య బుద్ధ్వా, ఆర్తః అనుగమనేఒభ్యనుజ్ఞా న కృతేతిక్లిదుఃభితః. ౧౫ 

(నాత్మికాంత మితి) తవ స భాతృభార్యస్య, వనే, (పాకృతవత్ క్షుదస్యేవ యోఒయల 

వాసః, తదిదం, లోకే కేనచి దపి పురుషేణ, నాతి,కాంతం నాంగికృతం, సర్వ్యాసంమతోఒయం తవ 

వనే వాస ఇత్యర్థః, కిం వున ర్మమేతి భావః. ౧౬ 

(న మన్య ఇతి) త్వాం (బహ్మచర్యస్వాధ్యాయమార్దవారవయుక్తం త్వాం, వ్యసన 

మాగతం చేత్ (బహ్మచర్యే అధశ్శయనాదిలక్షణే అధ్యయనకాలకృతే, న్వధీతే స్వాధ్యాయా- 

[124] 
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సహ రాఘవ వై చేహ్యా (భాతా చైవ వనే వసకా, 

త్వం గతిం |(పాప్ప్యసే వీర |త్రిలోకాంస్తు జయన్ని వ. అలా 

వయం ఖలు హతా రామ యే త్వయా ప్యుపవంచితాః:, 

కైకేయ్యా వశ మేష్యామ: పాపాయా దుఃఖభాగిన:. ౧౯ 

ఇతి బువ న్నాత్మసమం సుమంత్ర సారథి సదా, 

దృష్టా దూరగతం రామం దుఃఖార్తో రురుదే చిరం. నిం 

తతస్తు విగతే భాప్పే సూతం స్పృష్టోదకం శుచిం, 

రామస్తు మధురం వాక్యం పునః పున రువాచ తం, ౨౦౧ 

ఇవ్వాకూజాం త్వయా తుల్యం సుహృదం నోపలక్షయే, 

యథా దశరథో రాజా మాం న శోచే త్తథా కురు. >= 

శోకోపహత చేతాశ్చ వృద్ధశ్చ జగతీపతి;, 

కామభారావసన్న శ్చ తస్మా చేక (దృవీమి తే. ౨3 

ఇ.ద్భయనే, మార్గవే దయాళుత్వ ఇతి యావత్. ఆర్డవే అకౌటిల్యే చ, ఫలోదయః ఫలసిద్ధిః, నాస్తీతి 

మన్యే. యది [బహ్మచర్యాదికం ఫలదం స్వాత్ తత్ త్యయి దృశ్యేత. న దృశ్యతే. [(పత్యుత 

వనవాస వీవ దృష్టః. అతో న తత్ ఫలదమితి మన్య ఇతి భావః. ఖేదాతిశయా దేవ ముక్తం. ౧౭ 

(స హేతి.) తీజ లోకాళా జయన్నివ, విష్ణు రివేత్యర్థః. గమ్యత ఇతి గతిః కిర్తిః, 

తాం (పొప్ప్యసే, అతులాం కీర్తిం |పాప్స్యస ఇత్యర్థః, సుమంతః వురవాసి ప్వాత్మాన 

మంతర్భావ్య వదతి (వయ మితి.) వయం త్వా మనుగతా వయం, త్వయా వ్యుపవంచితా: 

ఖలు ర్మాతౌ నిదాసమయే అవిదితగమనేన ఉపసపవంచితా వవ, అపిశబ్బా దభిషేకవిఘటనేన 

కైకేయ్యాపి వంచితా ఇతి ద్యోత్యతే, ఉపవంచితాః సమీపే వంచితాః, వనం (పాహప్యమానా 

ఇన త్యక్తా ఇతి వా౭ర్థః. అత వవ పాపాయాః కై కేయ్యాః వశం, దుఃఖభాగిన స్పంతః వమ్యామః, 

అతో వయం హతా ఇత్యన్వయః. నే (6 

(తత ఇతి. )రోదనస్యా౬శుచితా హేతుత్వాత్ స్పృష్టోదకం ఆచాంతం, అతినీవ శుచిం. ౨౧-౨౩ 
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యద్య దాజ్జాపయే తించి త్స మహాత్మా మహీపతిః, | 

కైకేయ్యా: పియకామార్థం కార్యం త దవికాంకుయా. ౨౪ 

ఏతదర్థం హి రాజ్యాని ప్రశాసతి నరేశ్వురా:, 

య దేషాం సర్వకృత్యేషు మనో న పతిహన్యతే. ౨౫ 

య ద్యథా స మహారాజో నా౭_ళీక మధిగచ్చతి, 

నచ తామ్యతి దుఃఖేన సుమం[త కురు త త్రథా. ౨౬ 

అదృష్టదు:ఖం రాజానం వృద్ధ మార్యం జితేందియం, 

బూయా స్య మభివాద్యైవ మమ హేతో రిదం వచః. ౨౩ 

నైవా౭.హ మనుశోవామి లక్షుణో న చ మైథిలీ, 

అయో ధ్యాయా శ్చ్యుతాశ్చేతి వనే వత్స్యామహేతి చ శరా 

గురవ స్ప్వామిన శ్చ న నియామ్యాః, అసితు సర్వ పకారేణాఒనువ ర్త నీయా ఇత్యాశ యె. 

నాహ (యద్యదితి.) వికాంక్షా అనాదరః, తదభావేన అదరేణి త్యర్థః, ౨౪ 

(వీత దితి.) వీతచ్చబ్దార్భ మాహ (య దేషా మితి,) (పశాసతీతి అభ్య స్తత్వా దదాదేళః, 

సర్వకృత్యేషు కామాత్ (కోధా ద్వా (పవృ త్తే ష్విత్యర్థః. ౨౫. 

(యదితి ) ఆళీక మృపియం, “అళీకం త్వ(పియేనృతి ఇత్యమరః. es 

(అదృష్టదుఃఖ మితి.) మమ హేతోః మదర్గం, మమ (పతినిధిత్వేనే త్యర్థః. ౨౭ 

స్వవి శేషజనితదుఃఖేన రాజా న నిర్వహే దితి భియా తదాఒ౭౬శ్వాసకాని వాక్యా న్యాహ 

(న్తైవాఒహ మితి.) లక్ష్మణో న చ మైథిలీత్యత కోచతీతి విపరిణామః కర్తవ్యః. వత్స్యామహే 

త్య(త్ర ఆర్ష స్సంధిః. | విలా 
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చతుర్ణశసు వరైషు నివృత్తేషు పున: పునః, 

లక్ముణంమాంచ సీతాం చ (దత్యుసి కీప్ర మాగతాళా. చలా 

ఏవ ముక్త్వా తు రాజానం మాతరం చ సుమంత్ర మే, 
అన్యాశ్చ దేవీ స్పహితా: కైకేయీం చ ఫున: పునః. తిం 

ఆరోగ్యం (బూహి కౌసల్యా మథ పాదాభివందనం, 

సీతాయా మమ చార్యస్య వచనా ల్లక్ముణస్య చ. 3 

బూయాశ్చ హి మహారాజం భరతం క&|ప మానయ, 

ఆగత శ్చాపి భరత న్రాప్యో నృపమతే పదే. త౨ 

భరతం చ పరిష్వజ్య యాౌవరా జ్యేఒభిషిచ్వ చ, 

అస్మత్సంతాపజం దుఃఖం న త్వా మభిభ విష్యతి. 38 

(చతుర్దశ స్వితి.) వునః పునర్జ్రక్ష్యసి, నిత్యవీస్పయో రితి ద్వివచనం, ఆదరాతిశయేన సదా 

(దక్ష్యసి త్యర్థః, - శిరా 

(వన మిత్యాది.) రాజానం, మే “మాతరం, అన్యాః దేవీః, సహితాః కాసల్యయా సహ 

వర్తమానాః, కైకేయీం చ, వునః వున రేవ ముక్తా, అథ కౌసల్యా మారోగ్యం పాదాభివందనం 

చ (బూహీత్యన్వయః. ఆర్యస్య శా(స్ర్రవిహితజ్యేస్థానువ ర్రనరూపపరమ ధర్మ వేదిత్వా ల్లక్ష్మ ణస్యార్య 
త్వో క్రిః, కౌసల్యాం (పత్యేవ పాదాభివందనకథనం. ఆన్య త నిషేధాత్. “ఆచార్యవ దాచార్యదారే 

వృత్రిః పాడసంవాహననర్డ' మితి నిషేధస్య సపత్నీమాతృష్వపి తుల్యత్వాత్. 30-38౧ 

((బూయా ఇతి.) నృపమతే రాజ్ఞా మభిమతే పదే, యావరాజ్య ఇత్యర్థః, అభిషిచ్య, స్టిత 

మితి శేషః. నాభిభవిష్యతి త్యత ఇతికరణం దష్టవ్యం, అస్య (బూయా ఇత్యనేన 

సంబంధః, శత్ర౨=3 3 
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(శ్రీరామేణ సుమంతనివ ర్రనం) 

భరతశ్చాపి వక్తవ్యో యథా రాజని వర్తసే, 

తథా మాతృషు వర్తేథా సర్వా స్వేవా౭ విశేషతః. తి 

యథా చ తవ శైకేయీ సుమిత్రా చ విశేషతః, 
తథైవ దేవీ కౌసల్యా మమ మాతా విశేషతః. 3౫ 

తాతస్య పియకా మేన యౌవరాజ్య మ వేక్షతా. 

లోకయో రుభయో శృక్యం నిత్యదా సుఖమేధితుం. 3౬ 

నివర్హ్యమానో రామేణ సుమంత శ్యోకకర్శిత:. 

త త్పర్వం వచనం శుంత్వా స్నేహా త్కాకుక్ స్థ మ।బవీక్. 3౭ 

యదహం నోపచారేణ బూయాం స్నేహా దవిక్షబ:, 

భక్తిమా నితి త తావ ద్యాక్యం త్వం తంతు మర్లసి. తిల 

కథం హి త్వద్విహినోఒహం (పతియాన్యామి తాం పురీం, 

తవ తావ ద్వియోగేన పుతశోకాకులా మివ. రకా 

భరత ఇత్యాదిక్లోకేనో క్ర మర్గం వివృణోతి (యభేకి.) సుమి(త్రో క్రి. శ్న|తుఘ్న పక్షపాతాత్. 

అవేక్షతా అంగీకుర్వతా, త్వయేతి శేషః, నిత్యదా సర్వదా, ఛాందసో వాపత్యయ;. ఇత బరత శ్చాపి 

వక్తవ్య ఇతి వూర్వేణాన్వయః. ౬-౩8 

(యదితి.) ఆహ మవిక్ల్షబః దృష్టస్సన్, యద్వాక్యం [బూయాం త న్నోపచారేణ, కింతు 

స్నేహాత్. తద్వాక్యం త్వం తావత్ సాకల్యేన క్షంతు మర్తసీకి సంబంధః. పాఠభేదః - తవ 

స్నేహా దవిక్లబో నిర్భయః, య ద్యచః, ఉపచారేణ న బ్రూయాం సేవాధర్మం విహాయ బ్రూయాం, 

తద్వాక్యం, భ క్రిమా నికి హేతోః క్షంతు మర్తసి. శిలా 

(కథ మితి) తవ తావ ద్వియోగేనేతి పాఠః. తవ తాతేతి పాఠే తాత స్వామిన్ని త్యర్థః. 
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సరామ మపి తావ న్నే రథం దృష్ట్వా తదా జనః, 

వినా రామం రథం దృష్టో విదీ ర్యేతాపి సా పురీ, ళం 

చైనం హి నగరీ గచ్చే ద్దృష్ల్వా శూన్య మిమం రథం, 

సూతావ శేషం స్వం సైన్యం హాతవీర మివాహ వే. vo 

దూరేపి నివసంతం తా౭ం మాన సేనా౭[గత స్థితం, 

చింతయంత్యోఒద్య నూనం త్వాం నిరాహారాః కృతా: |పజాః. 95 

దృష్టం తద్ది త్వయా రామ యాదృశం త్వత్పవాసనే, 

(ప్రజానాం సంకులం వృత్తం త్యచ్చోకక్షాంత చేత నాం. Ys 

ఆర్తనాదో హి యః ఫౌరై ర్ముక్త స్వృద్విప్రవాసనే, 

సరథం మాం నిశామైవ కుర్యు శృతగుణం తతః. ౮౪" 

వృద్ధత్వా ద్వత్సేతి సంబోధనం వా.. వు తవియోగజ శోకః పుతశోకః, తేనాఒ౬ఒకులా మివ- 

స్థితాం వురీ మిత్యన్వయః, ఉల్ 

(సరామ మితి.) వూర్వం సరామం రథం దృష్ట్వా, ఇదానీం రామం వినా స్థితం రథం 

దృష్ట్వా, జనః, సా వుర్యసి, విదీర్యేత దుఃఖేన భిద్యేత. వురీశబ్దో౭[త జనవ్యతిరి క్తపశ్వాదిపరః.౪౦ 

(దైన్య మితి.) ఆహవే, హతవీరం హతం వీరం, దృష్ట్వా, స్వసైన్య మివ సూతావశేషం, 

శూన్యం రామరహితం, రథం దృష్ట్వా నగరీ దైన్యం గచ్చేత్ . భ్ధా 

(దూర ఇతి.) (పజాః అయోధ్యావాసిన్యః, దూరే నివసంత మపి, త్వాం మానసేన్నాగతః 

స్థితం త్వాం, చింతయంత్యః, భావన్నాపకర్షేణ వురతః స్థిత మిన పశ్యంత్యః, నిరాహారాః. 

కృతాః, ఆహారేఒప్యాదరం న కుర్వంతి త్యర్ణః, ౪౨ 

బతార్థ్ వూర్వానుభవం | పమాణయతి (దృష్టమితి) త్వత్ప్రవాసనే (పజానాం యాదృశం, 

సంకులం వృత్తం సంక్షోఫోజాతః, తాదృశం త్యయా దృష్టం హి. ya 

(ఆ ర్రనాద ఇతి.) తతః (పవాసకాలికనాదా దిత్యర్థః. vy 
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(శ్రీరామేణ సుమం్మతనివర్తనం) 

అహం కిం చాపి వక్ష్యామి దేవీం తవ సుతో మయా, 

సీకో= సౌ మాతులకులం సంతాపం మా కృథా ఇతి. ఖ్ 

అసత్య మపి నైవాఒహం బూయాం వచన మాదృశం, 

కథ మపియ మేవాఒహం (బూయాం సత్య మిదం వచ: ౪౬ 

మమ తావ న్నియోగస్ణా స్వ్వద్బ్నంధుజనవాహినః, 

కథం రథం త్వయా హీనం (ప్రవక్ష్యుంతి హయోత్తమా:. Ye 

త న్నశత్యా మ్యహం గంతు మయోధ్యాం త్వదృతేఒనఘ, 

వనవానానుయానాయ మా మనుజ్ఞాతు మ ర్లసి. ఇర 

యది మే యాచమానస్య త్యాగ మేవ కరిష్యసి, 

సరథోఒగ్నిం ప వెజ్యామి త్య క్తమాత ఇహ త్వయా. ళా 

యది (సియం బ్రూయాం తదసత్యం భవతి, యదిచ సత్యం బ్రూయాం త దపియం భవతి, 
“అతః కౌసల్యాం (పతి కిమసి వక్తుంన శక మిత్యభి పాయేశాహ (అహ మిత్యాదినా) దేవీ 
-మహం కిం వా వక్ష్యామి? నకి మపి వక్తుం శక్నోమీత్యర్థః. తదేవోపపాదయతి (తవేత్యాదినా.) 
తవాఒసొ సుతో మయా మాతులకులం నీతః, తస్మాత్ సంతాపం మా కృథా ఇతీదృశ మసత్యవచన 

మప్యహం నైన [బూయాం, అస త్యవచన్న పతి షేధా దితి భావః, సత్యమేవ వదే త్య(తాహ 
(కథ మితి.) అ్మపియ మిదం వన్నపాపణరూపం, సత్యం వచనం కథం (బూయాం? దేవ్యా హాని 

(పసంగా దితిభావః. ఖద 

(మమేతి.) త్యద్భంధుజనాః త్వద్యంశ్యాః యద్వా, త్వం త్వదృంధుభూతసీకాలక్ష్మ ణ 

రూపజనాశ్చ త్వదృంధుజనాః, తద్వాహినః, (పవక్ష్యంతి వోఢారో భవిష్యంతి. వహే ర్లృటి 
రూపం. 42.9౮ 

(యదీతి.) త్య క్రమ్మాతః తత్క్షణ వవ త్య క్తః, ళకా 
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భవిష్యంతి వనే యాని తపో విఘ్న కరాణి తే, 
రథేన (పతిబాధిప్యే తాని సత్తాని రాఘవ. ౫రా 

త్యత్సతే న మయా౭_వాప్పం రథ చర్యాకృతం సుఖ, 

ఆశంసే త్వత్కృృతేనాఒహం వనవాసకృతం సుఖం. 2 

(ప్రసీదేచ్చామి లేఒరజ్యే -భవితుం (పత్యనంతరః, 

(ప్రత్యా౭_ భిహిత మిచ్భామి భవ మే పప్రత్యనంతర: ౫౨. 

ఇమే చాపి హయా వీర యది తే వనవాసినః, 

పరిచర్యాం కరిష్యంతి వొప్ప్యంతి పరమాం గతిం. ౫3 

తవ శుశూూషణం మూర్జా కరిష్యామి వనే వసకా, 

అయోధ్యాం దేవలోకం వా సర్వధా (పజహా మ్యహం ౫౪ 

(భవిష్యంతీతి.) రథేన సాధనేన, (పతిబాధిష్యే అహ మేన రథీ భూత్వా నివ ర్తయిష్యా 
మీత్యర్థః. తాని సత్వానీతి పాఠః. సర్వాణీతి పాఠే సత్వానీతి శేషః. - ౫౦: 

(త్వదితి.) త్వత్కృతే త్వన్నిమి త్రం, రథచర్యాకృతం సుఖం, మయా నా&వా ప్తం రాజ్యాభి 
షి క్తత్వదథచర్యాకృత సుఖం మయా భాగ్యహినేన న లబ్బం, తథాపి త్వత్కృతేన త్వత్సాహాయ్య 
కరణేన. వనవాసకృత మపి సుఖం, ఆశంసే ఇచ్చామి. రాజ్యే రథచర్యాకృతనుఖాభావేపి వనే 
నార థిత్వేన పరిచర్యాకర ణక్కతం వాసి సుఖం మమ భ వత్సితి భావః, యద్వా, త్వత్కృతేన 
త్వయా కృతేనాఒన్నుగహేణే త్యర్థః. రథచర్యాకృతం రథ పెరణకృతం, నుఖం మయా అవాప్తం, 
వీవం త్వత్కృతేనా౭ను గహేణ వనవా సకృతం సుఖ మప్యహ మాశంన ఇతి, ౫౧. 

((వసీదేతి.) (పత్యనంతరః సమీపవర్తీ, మే (పత్యనంతరో భవేతి (పీత్యాఒభిహిత మిచ్చామి, 
త్యత్క రృృక మభిధాన మచ్చా మీత్యర్థః. “కియతా మితి మాం వదే'తివత్. ౫౨ 

(ఇమ ఇతి.) పరమాం గతిం స్వామశుశూషణా దితి భావః, ౫ఛ- 

(తవేతి.) మూర్భ్నేత్యస్య సోపచార మితి ఫలితార్థః, సర్వధా సర్వ్య(పకారేణ, ౫౪ 
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1 ౧ (శ్రీరామేణ సుమంతనివ ర్హనం) 

నహి శక్యా (పవేష్టుం సా మయాఒయోధ్యా త్యయా పిన, 

రాజధానీ మహేందదస్య యథా దుష్బషుతక ర్మణా.- ~ x 

వనవాసే క్షయం పాటే మమైష హి మనోరథ:, " 

య దనేన రథేనైవ త్వాం వహేయం పురీం పునః. ఇటు 

చతుర్దశ హి వర్షాజి సహతస్య త్వయా వనే, 
కణభూతాన యాస్యంతి శతసంఖా న్యతోఒన్యథా. ౫౬ 

భృత్యవత్సల తిష్టంతం భర్తృపుత్రగతే పథి, 
భక్తం భృత్యం స్థితం స్థిత్యాం త్వం న మాం హాతు మర్హసి: cr 

ఏవం బహువిధం దీనం యాచమానం పున: పునః, 

రామో భృత్యానుకంపీ తు సుమంత్ర మిద మబఏక్. ౫౯ 

(న హీతి) మహేంద్రస్య రాజధానీ స్వర్గః. ఏం 

(వనవాస ఇతి,) వనవాసే క్షయం ప్రాఫ్లే వనవాసే సమాప్తే సతీత్యర్థః. వహేయ మితి యత్, 

ఆయం మే మనోరథ ఇతి సంబంధః. - ౫౬ 

(చతుర్ణశేతి.) త్వయా సహితస్యేతి, మమేతి శేషః. క్షణబూతాని క్షణతుల్యాని, అతో౭_ 

న్యథా త్వద్విరహ ఇత్యర్థః, శతసంఖ్యాని భవేయు రితి శేషః. శతగుణితాని భవిష్యంతితి 

భావః, LE 

(భృత్యేతి.) హే భృత్యవత్సల, భక్తం భృత్యం, అతవీవ స్థీత్యాం మర్యాదాయాం, స్థితం 

ఆస్థలితమర్యాదం, అతవీవ భర్తృవ్నతగతే స్వామివుతేణ త్వయా గతే, పథి వనగమనే- 

తిష్టంతం నిశ్చిత త్వదనుగమనం, మాం, త్వం హాతుం నాఒర్హసి, “౫౮-౬౦ 

[125] 
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జానామి పరమాం భక్తిం మయి తే భర్త్పృవత్సల, 

శృణుచాపి యదర్ధం త్వాం (పేషయామి పురీ మితః. ఉం 

నగరీం క్వాం గతం దృష్టా జననీ మే యోవీయసీ, 

కైకేయీ ప్రత్యయం గచ్చే దితి రామో వనం గతః మం 

పరితుష్టా హి సా దేవీ వనవాసం గతే మయి, 

రాజానం నాతిశంకేత మిథ్వావాదీతి ధార్మికం. ౬౨ 

ఏష మే ప్రథమ: కల్పో యదంజా మే యవీయసీ, 

భరతారకితం సీతం పుత్రరాజ్య మవాప్ను యాత్. ౬౩ 

మమ ప్రియార్థం రాజ్ఞశ్చ సరథ స్త్వం పురీం వజ, 

సందిష్ట శ్చాసి యా నర్ధాం స్తాం స్తాకా బూయా స్తథా తథా. ev 

ఇత్యుక్త్వా వచనం సూతం సాంత్యయిత్యా పునః పునః, 

గుహం వచన మకీబో రామో హేతుమ దబ్బుపీక్, ex 

నేదాసీం గుహ యోగ్యోఒయం వాసో మే సజనే వనే, 

అవశ్యం హ్యాశం మే వాసః క ర్రవ్య స్తద్గతో విధిః. ౬౬ 

(నగరీ మిత్యాది) క్లోకతయ మేకాన్వయం, రామో వనం గత ఇతి కైకేయీ, |పత్యయం 

విశ్వాసం, గచ్చేత్. ధార్మికం రాజానం మిథ్యావాదీతి నాతిశంకేత. భరతారక్షితం భరతేన 

అసమంతా (దక్షితం, వు'తరాజ్యం అవావ్నుయా దితి చ యత్, వషః మే, (పథమ: కల్ప; 

కర్తవ్యేషు (పయోజనేషు ముఖ్యం. “ముఖ్య స్యాత్ (పథమః కల్పః, ఇత్యమరః. ౬౧-౬౩ 

(మమేతి.) యా నర్భాకా సందిష్టో=సి, తా నర్ధాఖ దశరథాదీ నుద్దిశ్య తథా తథా1బూయా 

ఇతి సంబంధః, ౬౪ 

(ఇతీతి.) హేతుమత్ యుక్తిమత్, నే దానీ మిత్యనేన ఇహ వ'స్తవ్య మితి గుహృ్మపార్ధనం 

ద్యోతితం, మే, సజనే సజన్నపదేశే, అయం నాసోన యోగ్యః, తద్గతో విధిః ఆశమవాసగతః, 

గ U 

| 
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(శ్రీరామలక్ష్మణయోః జటాధారణం) 

సోఒహం గృహీత్వా నియమం తపస్విజనభూషణం, 

హితకామః పితు ర్భ్ఫూయ సీతాయా లతక్ముణస్య చ. ౬౭ 

జటా: కృత్వా గమిష్యామి న్య(గోధకీర మానయ, ౬కి 4 

తత్ తీరం రాజపుతాయ గుహ: కీప్ర ముపాహరక్. 

లక్షుణస్యాత్మన శ్రైవ రామ స్తేనా=.కరో జ్ఞటాః, ౬దాళ 

దీర్ణబాహు ర్నరవ్యా(ఘో జటిలత్వ మధారయక్. ౬౯ 

తౌ తదా చీరవసనౌ జటామండలధారిణా, 

అశోభేతా మృషిసమౌ భాతరౌ రామలక్ష్ముజౌ. 80 

తద్విషయ ఇత్యర్థః, విధిః పితృనియమనం, సోఒహం “స ప్ర స ప్రచ వర్షాణి దండకారణ్య మా(శితః, 

అభిషేక మిమం త్యక్వా జటాజినధరో వసే'తి కైకేయ్యా నియుక్తోఒహం, . తపస్విజనభూషణం 

తపస్విజనాతిశయావహం, నియమం అధశ్శయనాదికం, గృహీత్వా అంగీకృత్య, పితు స్పీతాయా- 

లక్ష్మణస్య చ, భూయో హితకామః, అతిశయేన పరలోకసాధనవుణ్యకామ స్పళ, జటాః కృత్వా 

గమిష్యామి, తదర్థం న్యగోధక్షీర మానయ. జటాకరణస్య సీతాలక్ష్మ ణయోః [పియత్వాభావేఒపి. 

హితత్వ మస్తేవ, తయో రపి తేన ధర్మాతిశయాత్. రామజటాకరణే హి సహధర్మచారిణ్యా 

సీతాయా అపి ధర్మ స్పిద్ధః. లక్ష్మణస్య చ తదనురోధేన జటాకరణా ద్ధర్మః. యద్వా, హితకామః 

నతు (పియకామ ఇత్యర్థః. eeu 

(తత్టీర మితి) (లక్ష్మణస్య చేతి) తేనాపి |భాతృవ దవస్థానస్య సంకల్పితత్వా దితి 

ఖావః, అకరో దితి లక్ష్మణే | పయోజ్యకర్పృత్వం బోధ్యం, బుసిః భిద్యతి (దీర్చబాహు రితి,) 

జటిలత్వం జటావత్తం, తుందాదిత్వా దిలద్. అగా 

తస్యామ ప్యవస్థాయాం దర్శనీయతమత్వ మాహ (తా విత్యాది) క్లోకేన. ఉం 



996 శ్రీమృద్రామాయభే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

తతో వైభానసం మార్గ మాస్థిత స్సహ లత్ముణ:, 
(వత మాదిష్టవాజా రామః సహాయం గుహ మవీక్. ౭0 
అప్రమత్తో బలే కోశే దుర్గే జనపదే తథ్మా 

భవేశా గుహ రాజ్యం హి దురారత్షతమం మతం. ౬౨ 

తత స్తం సమనుజ్ఞాయ గుహ మికజ్వాకునందన :. 

జగామ తూర్ణ మవ్య(గ సృభార్య స్పహలక్ష్మణ:, కతి 

సతు దృష్టాః నదీతీచే నావ మిత్వాకునందన:, 

తితీర్లు శిఘగాం గంగా మిదం లక్ష్ముణ మబబవీక్. . ౪ 

(తత ఇతి,) విఖనా నామ [బహ్మ నభఖోత్పన్న ః కశ్చిన్మునిః 'యే నఖాః తే వై భానసాః, 

యే వాలాః తే వాలభిల్యా” ఇత్యుక్తేః. సింహాదిశబ్దవ ద్వర్హవిపర్యయః. తేన ప్రోక్తం వైభానసం, 

పోక్తార్థే అజ్. మార్గం ధర్మ మిత్యర్థః. వాన పస్థదర్మ మితి యావత్. ఆస్థితః ఆ శ్రితః, (వతం | బహ్మ 

చర్యాదినియమం, ఆదిష్టవాకా అంగీకృతవాణా, నన్వ్యత సర్వో వాన పన్థధర్మో ఒంగికృతః? ఉత, 

యః కశ్చిత్? నాద్యః-తస్య వున రార్ల స్థ్య(గ హణాఒయోగాత్. ఆరూఢపతితో హీ స ఇత్యుత్తర్మాశమ 

(పాప్తస్య వునః -వూర్వాశమావరోహో హి నిందితః. న డ్వితీయః-గృహస్థనస్య వనస్థా౬సాధారణజటా 

ధారణాదికరణే కాభారండవ ద్యాశమరండతాప త్తే, మైవం. పితృనియాగకృతసోంకల్సి కనియమ 

విశేషస్య యుధిష్టిరాదినన్యాసధర్మవ' ద విరుద్ధత్వాత్, ఉక్తం హి మనునా-“సమ్యక్ సంకల్ప జః 

కామో, ధర్మమూల మిదం స్మృతిమితి, సహాయం గంగావతరణసహాయం. నఖాయ మితి 

షాఠః, - కం 

(ఇపమత్త ఇతి) బలే చతురంగ బలే కోశే అర్థాఘే _ 'కోశోఒ'స్త్రే కుట్కలే ఖడ్గపిధానే=. 

ర్థాఘదివ్యయో' రిత్యమరః, దురారక్షం దుఃఖేన ఆసమంతా (దక్షితుం శక్యం, పాఠభేదః - 

దుఃఖేన ఆరక్షా రక్షణం యస్య త ద్దుధారక్షం, అతిశయేన దురారక్షం దురారక్షతమం.' భవేథా 

ఇత్యార మాత్మనేపదమ్. తె౨ 

(తత ఇతి.) అవ్యగః అవ్యాస క్తః “వ్యగో వ్యాసక్త అకులి ఇత్యమరః. - ౭తి=౭౪ 
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(శ్రీరామాదీనాం గంగాతరణం) 

ఆరోహ త్యం నరవ్యా(ఘ స్థితాం నావ మిమాం శనైః, 

సీతాం చాఒఒరోపయా2ఒన్వక్షుం పరిగృహ్య మనస్వినీం.. ౭౫ 

స భాంతు శాసనం శుత్వా సర్వ మప్రతికూలయకా, . 

ఆరోప్య మెథిలీం పూర్వ మారురోహా౭౭౬ త్మవాం సత: ౭౬ 

అథా౭_రురోహ తేజస్వీ స్వయం లక్ష్ముణపూర్వజ:, 

తతో నిషాదాధిపతి రహో జ్ఞాతీ నచోదయక్. ౭౭ 

రాఘవో౭_పి మహాతేజా నావ మారుహ్య తాం తతః, 

* (బహ్మవత్ క[త్రవ చ్చెవ జజాప హత మాత్మన:. కరా 

(ఆరోహేతి,) స్థితా మిమాం నావం పరిగృహ్య సీతాం శనై రారోపయ, అన్వక్షం అనుపదం, 

త్వం చారోహేతి సంబంధః. యద్వా, త్వం [పథమ మారోహ, అన్వక్షం మనస్వినీం సీతాం, 

"పరిగృహ్య కర్మాగయో ర్లృహిత్వా, అరోపయే త్యుపచారో క్తిః. మనస్వినీ మితి నిందాయాం' మతుప్. 

భీరుమితి యావత్, వూర్వారోహణేఒసొ బిభీయా దితి భావః. ఎ ౭౫ 

లక్ష్మ ణస్తు నివుణతయా పథమం సీతా మారోహ్య పశ్చాత్ స్వయ మారూఢ ఇత్యాహ 

(స (భాతు రితి.) అ్యపతికూలయక యథా తథా వా ప్యారో హణశాసన మనుతిష్టః, ఆత్మ వాకా 

రామాశయజ ఇత్యర్థః. వూర్వం మనస్వినీ మిత్త్యు క్ర క్రం, ఇదానీ ని మాత్మ వా నిత్యుక్త ౦. ఉభాభ్యాత 

అరోపణే దోషశంకారాహిత్యం చోక్తం. . ౭౬ 

(అథేతి.) జ్ఞా జాతీకా బంధూక అచోదయత్ నౌః పారం నీయతా మిత్యచోదయత్. ౭౭ 

(రాఘవ ఇతి.) (బ్రహ్మవత్ క్షతవ దిత్యర్హార్డే వతి పత్యయః, (బాహ్మణార్హ 0 క్ష్మతియార్హ రార్లోం 

'అత్మనో హితం జజాప “దైవీంనావి మిత్యాది (బహ్మ క్ష తసాధారణమం తం జబజా పేత్యర్థః. యద్వా, 

శ (బాహ్మణక్ష్మతియార్హం నావారోహణమంత మాత్మనో హిత ముద్దిశ్య జజాపేత్యన్వయః, 

“స్సుతామాణ మృచా నావ మారోహే దప ఉఊత్తరే' దితి క్షతియాధికారేణ స్మరణాత్, దై వీం 

నాన మిత్యాది (బహ్మ క్షతసాధారణం మంతం జజా పేత్యర్థః, ఇతి త త్హ్యదీసికా, 



998 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవి శిష్ట 

ఆచమ్య చ యథాశా స్త్రం నదీం తాం సహ సీతయా, 

(పొ౭_ణమక్ 'ప్రీతిసంహృష్టో లక్షుణ శ్చాఒ మిత|ప్రభ ;. ఆకా 

అనుజాయ సుమంకత్రం చ సబలం చైవ తం గుహం, 

ఆస్థాయ నావం రామస్తు చోదయామాస నావికాకా. లాం 

తత సై శ్చోదితా నా నౌః కర్ణధారసమాహితా, 

శుభస్ఫ్య వేగాభిహతా శీఘ్రం సలిల మత్యగాత్. ల 

మధ్యం తు సమనుప్రాప్య భాగీరథ్యా స్వనిందితా, 

వైదేహీ ప్రాంజలి ర్ఫూత్యా తాం నదీ మిద మబ్రవీత్. లావి: 

పుత్రో దశ రథస్యాయం మహారాజస్య ధీమతః, 

నిదేశం బొరయిత్వేమం గంగే త్యదభిరతిత:. ౮౩. 

చతుర్దశ హి వర్హాణి సమ(గా జ్యుష్య కాననే, 

(ఛాత్రా'సహ మయా శైవ పునః ప్రత్యాగమిష్యతి. లల 

తత స్త్వాం దేవి సుభగే కేమేణ పున రాగళా, 

(బహ్మ క్షతశబ్దయు క్రం మం(త్రం జజాపేత్యర్థః, స చ మంత “స్సుతామాణి మిత్యాదిః. తత 

హ్యరిష్టనేమిః పృతనాజి దితి బహ్మక్ష[త్రశ బ్బా శుతౌ, 8౮ 

వూర్వో_కం నావారోహణం వివృణ్వ న్నాహ (ఆచమ్యేత్యాదినా.) 8౯-౮౦. 

(తత ఇతి.) కర్షధారసమాహితా సమాహితకర్ణధారా శుభస్స్యవేగాభిహతా - శుభానాం 

స్ఫాానాం ఆరిత్రాణాం, వేగేన ఆభిహతా |పణున్నా. ౮౧-భావి- 

(వత ఇతి.) సెదేశం చతుర్షశవర్హావధికవనవాసవిషయనియోగం, పారయిత్వా నిర్విఘ్నం. 

రిసమాపయిత్వా, ఉష్య ఉషిత్వా, | పత్యాగ మిష్యతి, యదేతి శేషః. (తత ఇతి.) తతః తదా, 

భగే నుకీర్తే, “భగ శ్శ్రీకామమాహాత్మ్య వీర్యయత్నార్కకీ ర్రిష్వి 'త్యమరః. క్షేమేణ కుశలేన 

హ, యక్షే వూజయిష్యామి, సర్వకామసమృద్దినీతి వీహ్యాదిత్వా దినిః. ౮౪'+ల వ [ARE 
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(శ్రీరామాదీనాం గంగాతరణం) 

యక ప్రమదితా గంగే సర్వకామసమృద్ధినీ. ౮౫ 

త్వం హి |త్రిపథగా దేవి బ్రహ్మలోకం సమీక.సే, 

భార్యా చోదధిరాజస్య లోకేఒస్మిజ సంప్రదృశ్యతే. ల 

సా త్వాం దేవి నమస్యామి [పశంసామి చ శోభనే, 

వాప్తరాజ్యే నరవాఘే శివేన పున రాగతే, టాతి 

గవాం శతసహసాజి వస్తా ణ్యన్నం చ పేశలం, 

(వబాహ్మ జేభ్య: |పదాస్యామి తవ ప్రియచికీర్ణయా. బాలా 

సురాఘటసహ సేణ మాంసభూతౌదనేన చ, 
యే తాం (పయతా దేవి పురీం పున రువాగతా. ఖూళా 

యాని త్య త్తీరవాసీని దైవతాని వసంతి చ, 

"తాని సర్వాణి యత్యామి తీరా న్యాయతనాని చ. ళం: 

పున రేవ మహాబాహు ర్మయా భ్రాత్రా చసంగత:, . 
అయోధ్యాం వనవానాత్తు ప్రవిశ తృ్వనఘోఒనఘే. ౯౧ 

(త్వమితి) (బహ్మలోకం సమీక్ష సే బహ్మకమండల్వాం | దవీభూతధర్మ రూపతయా స్థిత్వా 

అహ్మ పక్షాళలితవిష్ణు పాదోద్భవత్వా దితి భావః. అతవీవ విష్పుపాదోద్భృవ మితి వూర్వ ముక్తం. ౮౬ 

(సేతి.) (పశంసామి సామి, శివేన క్షేమేణ, పేశలం రమ్యం, తవ (పియచికీర్షయా, 

1బాహ్మణముఖేన హి దేవతానాం [గహణమితి భావః, లా౭=౮లా 

(సురాఘటసహ।సేణేతి.) మాంసభూతొదనేన మాంసరూపాన్నేనేతి [యావత్. లా౯ా 

(యానీతి.) తీర్థాని మణికర్ణికాదీని, ఆయతనాని కాశ్యాదీని, చాం-౯౩ 



1000 (శ్రీమద్రామాయణే గోవిందరాజీయపిశిష్నో 

తథా నంభాషమాణా సా'సీకా గంగొ మనిందితా, 

దకిణా దకిణం తీరం ఊప మేవా౭ఒభ్యుపాగమక్. డా 

తీరం తు సమన్ముప్రాహ్య నావం హిత్వా నరర్దభ'!, 

(వొతిష్టత సహ |భాత్రా వైదేహ్యా చ పరంతపః. ౯౩... 

అథా౭_బవీ న్మహాబాహు స్పుమి త్రానందవర్ధనం, 

భవ సంరత్ష.జార్థాయ సజనే విజనే౭_పి వా. కాళ 

అవశ్యం రజణం కార్య మదృష్టే. విజనే వనే, 

అ(గతో గచ్చ సౌమి[జ్రే సీతా త్వా మనుగచ్చతు. డా. 

పృష్టకో=. హం గమిష్యామి క్వాం చ సీతాం చ పాలయకా, 
అన్యోన్య స్యెహ నో రజా కర్తవ్యా పురుషర్షభ. ౯౬. 

నహి తావ దతిక్రాంతా సుకరా కాచన (కియా, 
అద్య దుఃఖం తు వైదేహీ వనవాసస్య వేత్స్యతి. ౯౬ 

(ప్రణష్టజనసంబాధం కే తారామవివర్ణితం, 

విషమం చ ప్రభాతం చ వన మద్య (పవేక్యుతి. ౯౮ 

శుత్వా రామస్య వచనం ప్రత సే లక్ష్ముణోఒ గ్రత:, 
అనంతరం చ సీతాయా రాఘవో రఘునందన :. దాకా 

(అథేతి.) (భవేతి.) సావధాన ఇతి శేషః. అదృష్ట అదృష్టవూర్వే, -నః ఆవయోః, అస్మదో 
ద్వయే శ్చేతి బహువచనం. తావచ్చబ్ద స్సాకల్యార్థకః, అన్యోన్య స్య సాకల్యేన రక్షాక ర్తవ్యేతి 
సంబంధః. యత్న స్యా ౬ వశ్యకర్త వ్యత్వే యుక్తి మాహ (నహీతి.) అత్మికాంతా అతి కాంతకాలా, 
కాచన (కియా, న సుకరా హి వున స్పంధాతుం న శక్యా హేత్యర్థః. తస్మాత్ కాలే సావధాన 
తయాఒప్మాభి స్థాతవ్య మితి భావః, స్పంబాధ సంమర్దః, క్షతం శాల్యాదివృద్ధిసలం, విషమం 
నిమ్నోన్నత వదేశయు క్తం, (ప్రపతం త్యస్మి న్నితి (పపాతః గర్తః హి యస్మా, దద్య 
పవేక్ష్యతి తస్మా దుఃఖం వేత్స్యత్రీతి సంబంధః. ఇతి సుమి తానందవర్గన మని. 
దిత్యన్వయః, 

/ రొళే-కా౯ా 
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(శ్రీరామాదీనాం గంగాతరణం) 

గతం తు గంగాపరపార మాశు రామం సుమంత్ర: ప్రతతం నిరీక్ష్యు, 

అధ్య ప్రక ర్లాద్వినివృ క్త దృష్టి. ర్ముమోచ బాష్పం వ్యథిత స్తపస్వీ. ౧౧౦ 

స లోకపాల |పతిమస్రభావవాం స్రీర్తా మహాత్మా వరదో మహానదీం, 

తత సమృద్ధాకా శుభ సస్యమాలిన: [క మేణ వత్సా న్ముదితా నుపాగమక్. ౧౦౦ 

తౌ తత్ర హత్యా చతురో మహామృగాక వరాహ మృశ్యం పృషతం మహారురుం, 

ఆదాయ మేధ్యం త్వరెతం బుభుతితౌ వాసాయ కాలే యయతు ర్యనస్పతిం. ౧౦౨ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ద్వెపంచాశ స్పర్ల:. 

(గత మితి) గంగాఒపరపారం గంగాయా అపరం పారం, [పతతం నిరీక్ష్య అవిచ్చిన్నం- 

నిరీక్షేఒత్యర్థ :. తపస్వీ సంతాపయుక్తః, తప సంతాప ఇతి ధాతుః. (పతపన్నితి పాఠే తాపవా 

నిత్యర్థః. తపస్వీ శోచనీయః, అద్వపకర్ష్ణాత్ మార్గప్రకర్షాత్, వి౨ివృత్త దృష్టిః వినివృళత 

దృష్టివ్యాపారః, ౧౦౦. 

(స ఇతి) వత్సాక వత్సదేశాణ, -మత్స్యా నితి-పాఠో “లేఖ పమాదకృత;. ఇత్థం హి 

దేశవ్యవస్థా దృశ్యతే-గంగాయమునయో ర్మధ్యే(పయాగ(పదేశో వత్సదేశః, తతః పశ్చిమభాగే 

పాంచాలః, యమునాదక్షిణతీరే శూరసేనదేశః, తస్మాత్ పళ్చిమతో మత్స్యదేశ ఇతి-సలోక 

పాల్మపతిమ్మపభావవా నితి పాఠః, అన్యథా వృతభంగ స్స్యాత్. 0603: 

(తా వితి.) చాతుర్విధ్య మేవాహ (వరాహ మిత్యాది.) బుమ్యాదయో హరిణభేదాకః, బుశ్యం. 

పృషతం మహారురుం చ, ఆదాయ స్వికృత్యేత్యర్థః, మేధ్యమితి బుశ్యాది సర్వవిశేషణం.. 

కాలే సాయంకాలే, త్వరితత్వో క్రి స్పాయంకాలత్వాత్ బుభుక్షితత్వా చ్చ. ద్వివచనేన సీతాం. 

కుతచి ద్వనస్పతిమూలే నిక్షిప్య మృగగహణార్థం గత్వా వున రాగతా వితి గమ్యతే. ౮౦౫ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాభ్యానే, ఆయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యా నే. 

ద్విపంచాశ స్సర్గః. 

ఎ శ ఉపా - నా వునా వాలని te ఇ 

(126] 



1002 శ్రీమద్రామాయణే గోవింద రాబజీయవిశిప్పే 

అథ తిపంచాశ స్సర్గః 

స తం వృక్షం సమానాద్య సంధ్యా మన్వాస్య పశ్చిమాం, 

రామో రమయతాం (శేస్ట ఇతి హోవాచ లక్ష్ముణం. యా 

అద్యేయం (ప్రథమా రాత్రి ర్యాతా జనపదా దృహిః, 

యా సుమం(తేణ రహితా తాం నోత్కంరితు మర్లసి. ౨ 

జాగ ర్తవ్య మళతందిఖ్యా మద్యప్రభృతి రా(క్రిషు, 

యోగకేమం హి సీతాయా వర్తతే లక్షుణా=.=_వయో:. 3. 

రాతిం కథంచిదే వేమాం సొమి(తే వర్తయామహే, 

ఉపొవర్తామహే భూమా వా స్తీర్య స్వయ మార్జితై :. ౪ 

అథ (తిపంచాశ స్సర్గః 

(స త మిళ్యాది) అత మృగమాంసాదన మస్తమయాత్ (పా గర్భసిద్దం. అన్వాస్య 

ఉపాస్య, ౧ 

(అద్యేతి) యాతా (వావ్తాా అద్యేత్యస్య నోత్కంఠితు మర్గసీ త్యనేనాన్వయః. ఉత్కంఠా 

దుఃఖస్మరణం, తాం (పతీతి శేషు ౨ 

(జాగర్తవ్య మితి) యోగక్షేమం, పాలన మితి యావత్. ఆవయో ర్వర్తతే అస్మదధీన 

మత్యర్గః. - 3 

(ర్మాతి మితి.) (కథంచిదే వేమా మితి.) (పాథమికత్వా దితి భావః, ఇమాం శయ్యా 

సంపాదనాత్ వూర్వ మేవ [పాప్తాం స్వయ మార్టితైః, తృణపర్థై రితి శేషః. ఉవావర్తామహే 

శయిష్యామహి, వర్తమానసామీప్యే వర్తమానవద్భావః, ౮ 



అయోధ్యాకాచ్టే- త్రిపంచాశస్పర్ల: 1009 

(శ్రీరామస్య షితాదిచింతా పకారః) 

సతు సంవిశ్య మేదిన్యాం మహార్షశయనోచితః, 

ఇమా స్సామిత్రయే రామో వ్యాజహార కథా శుభాః. ౨% 

(ధువ మద్య మహారాబో దుఃఖం స్వపితి లక్షుణ, 

కృతకామా తు కైకేయీ తుష్టా భవితు మర్హతి. ౬ 

సాహి దేవీ మహారాజం కైకేయీ రాజ్యకార కాక్, 

అపిన చ్యావయే త్పాణాకా దృష్టాః భరత మాగతం. 2. 

అనాథశ్చ హి వృద్ధశ్చ మయా చైవ వినాకృత:, 

కిం కరిష్యతి కామాత్మా కైకేయీవశ మాగత:. అ 

ఇదం వ్యసన మాలోక్య రాజ్ఞశ్చ మతివిభ్రమం, 

కామ ఏవా౭_ర్థ ధర్మాభ్యాం గరియా నితి మే మతిః. ల 

(స ఇతి.) సంవిశ్య శయనం సంకల్ప్యోషిత్వా, శయనస్య సర్గాంతే వక్ష్యమాణత్వాత్. 

కథాః వారా, x. 

(భువ మితి.) కృతకామా ఫలితేచ్చా. ౬ 

(సా హీతి,) రాజ్యకారణాత్ రాజ్య స్టైర్యకార ణాత్. నను “న తేంబా మధ్యమా తాత గర్హితవ్వా 

కథంచన, ళా మేవేశ్వాకునాథస్య భరతస్య కథాం కుర్వితి వదతో రామస్య సర్వవురుషార్థ 

నిసృహస్య కథ మేవంవిధాః కైకేయీనింద్నా పధానా స్ప్వాలాభగర్భా ఉక్త్రయో యుజ్యంతే? 

ఉచ్యతే, “అయోధ్యా మిత వవత్వం కాల్యే (పవిశ లక్ష్మణే"తి వక్ష్యతి. అత స్తన్మత మనువర్తితు 

మేవ ముక్త మితి క్లేయం. ౭-లా 

(ఇద మితి) వ్యసనం మదీయం, మతివ్షిభమం అర్థధర్మౌ విహాయ కామైక సేవిత్వం, 

పాఠభేదః - వ్యసనం మదీయం, అనేన ధర్మస్యాఒ(ప్రాధాన్య ముక్తం. మతివిభమం ఆతినిస్పృ 

హత్వం, అనెనార్థా పాధాన్య ముక్తం. ల 



1004 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

కో హ్యవిద్యానపి పుమాజా ప్రమదాయా: కృతే త్యజేక్, 

ఛందానువ ర్రినం పుత్రం తాతో మా మివ లక్షుణ. ౧౦. 

సుఖీ బత సభార్యశ్చ భరతః కైకయీసుత:, 
ముదితాకా కోసలా నేకో యో భోక్యు త్యధిరాజవత్ . ఐం 

స హి సర్వస్య రాజ్యస్య ముఖ మేకం భవిష్యతి, 

తాకే చ వయసా. కీకే మయి చారణ్య మాస్థితే. ౧౨ 

అర్థధర్మౌ పరిత్యజ్య యః కామ మనువర్తతే, 

ఏవ మాపద్యతే &[పం రాజా దశరథో యథా. ౧౩ 

మన్యే దశంథాంతాయ మమ (ప్రవాజనాయ చ, 

కైకేయీ సొమ్య సంప్రాప్తా రాజ్యాయ భరతస్య చ. o౪ 

అపీదానీం న కైకేయీ సౌభాగ్యమద మోహికా, 

కౌసల్యాం చ సుమిత్రాం చ సం|ప్రబాధేత మత్కృతే. ౧౫ 

కామస్య గరీయస్త్వ ముసపాదయతి (క ఇతి, ఛందానువర్రినం 

"స్వేచ్చానువర్తినం. - ౧౦-౧౧ 

(స హితి.) ముఖమేకం అద్వితీయం, (పధానభూత ఇత్యర్థః, ౧౨ 

(పసంగాత్ కేవలకామం నిందతి (అర్థధర్మా వితి) దశరథో యథా, వ్యసనీతి శేషః. ౧౩ 

(మన్య ఇతి.) సంపాప్తే త్య తేతికరణం బోధ్యం, | ౧౪ 

(అపీతి.) కైకేయీ న సం|పబాధేతేత్యత కాకుః. మత్కృతే మత్సంబంధా దిత్యర్థః. ౧౫ 



అయోధ్యాకాళే-'తిపంచాశస్సర్ల్గ: 1005 

(శ్రీరామస్య నూ(తొదిచింతా పకారః) 

మా స్మ మత్కారణా గ్రేవీ సుమిత్రా దుఃఖ మావసేక్, 
అయోధ్యా మిత ఎవ త్యం కాల్యే ప్రవిశ లక్ష్మణ. ౧౬ 

అహ మేకో గమిష్యామి సీతయా సహ దండకాకా, 
అనాథాయా హి నాథ స్తం కౌసల్యాయా భవిష్యసి. ౧౭ 

తుదకర్మా హి కైకేయీ ద్యేష్య మన్యాయ్య మాచరేక్, 

పరిదద్యా హి ధర్మజ్టే భరతే మమ మాతరం. ఐల 

నూనం జాత్యంతరే కస్మిజా (స్త్రియ: ఫుత్రై ర్వియోజితాః, 

జనన్యా మమ సౌమిత్రే తస్మా దేత దుపస్థితం. ౧౯ 

మయా హి చిరపుషైన దుఃఖసంవర్ధితేన చ, 
వ[పాయజ్యత కౌసల్యా ఫలకాలే ధిగస్తు మాం. ౨౦ 

మాస్ష సీమంతినీ కాచి జ్ఞనయే త్పుత మీద్భశం, 

సామి(తే యోఒహ మంబాయా దడ్మి శోక మనంతకం. ౨౧ 

(మా స్మేతి.) ఇతవవ సమీష్మపదేశా దేవ, ౧౬ 

(అహ మితి.) నాథః రక్షకః. ౧ 

(క్షుదకర్మెతి.) డాబుభాభ్యా మితి డాప్. ద్వేష్యం ద్వేషార్లం, స్వకృతద్వేషోచిత మిత్యర్థః. 

-అన్యాయ్యం అవమాన మిత్యర్థః, ద్వేమా దితి చ పాఠః, పరిదద్యాః - పరిదానం నామ రక్ష్యతయా 

+4పదానం. ౧౮ 

(నూన మితి.) కస్మింశ్చి జ్ఞాత్యంతరే కస్మిశ్చి జ్ఞన్మని, వతత్ వు తనియోజనం, ౧౯ 

(మయేతి.) ఫలకాలే వు తోత్పత్తీఫలస్య మాతృశుశూషణస్య కాలే. ౨౦-౨౦ 



1006 శ్రీమద్రామాయణే గోవిందరాజీయవిశిస్పే 

మన్యే ప్రీతివిశిష్టా సా మత్తో లక్ష్మణ శారికా, 
యన్యా స్రచమ్మూయతే వాక్యం శుక పొద మరేర్ధశ. ౨౨ 

అంబయా వర్ధిత తిర్యగ్డంతుకృత [పేీతిమాత మసి న మయా కృత మిత్యాహ (మన్య ఇతి.) 

హే లక్ష్మణ, సా వూర్వ మావాభ్యా మనుభూతా శారికా, మ_త్రః అస్మదపేక్షయా, (ప్రీతివిశిపేతి- 

మన్యే (పీత్యాఒధికేతి మన్యే. మద పేక్షయా2ధికాం 'పీతిం కౌసల్యాయాః జనయతీ త్యర్థః, యద్వా,. 

మదపేక్షయా కౌసల్యాయాం అధిక్మపీతియు కే త్యర్థః. ఉభయ[త హేతు మాహ (యస్యా ఇతి.) 

యస్యా శ్శారీకాయాః, హే శుక, అరేః అరిభూతస్య బిడాలస్య, పాదం, దశ ఖండయ ఇతి, తత్. 

అనుభూతసదృశం, (పీతిసంజననం వాక్యం, హ్రయతే, అంబయేతి శేషః, లోకే హి కాచిత్ పోషిళా- 

శారికా సమీపవర్ధినం శుకం (పతి బిడాలం దశ దశేతి కూజంతీ దృశ్యతే. యద్వా, అరేః కౌసల్యా 

శతోః, పాదం దశేతి వాక్యం శూయతే. పోషితత్వాఒవిశేషేఒపి శారికావ దరినివర్రనవాచమ 

ప్వనుక్తవతో మమ జన్మ ధిగిత్యర్థః, అత (పకరణబలేన భగవద్భజనాద ప్యాచార్య 

సమాగశ్రయణస్య సుకరోపాయత్వం దర్శితం భవతి, “న హ్యమ్మయాని తీర్చాని న దేవా 

మృచ్చిలామయాః, తే వునం త్యురుకాలేన దర్శనా దేవ సాధవి ఇకుురక్తేః:. తథాహి - శారికేత్య 

నేన జ్ఞానకర్షరూపపక్షద్వయవా నాచార్యో లక్ష్యతే, (ప్రీలింగేన'ప్రీప్రాయ మితరత్సర్వ' మిత్యు క్తం 
భగవత్పారతం| త్య ముచ్యతే, ఆచార్యో భగవదపేక్షయా మోక్షానందజననే అధికసుకరోపాయ. 

ఇత్యర్థః. “సశు ర్మనుష్యః పక్షీ వా యే చ వైష్టవసంశయాః, తేనైవ తే (పయాస్యంతి తద్విమ్లోః 

పరమం పది మితి వచనాత్. కోయ మాచార్య? ఇత్యత ఆసా (యస్యా ఇతి) యస్యా ఇతి- 

పంచమీ. యస్మాత్, తత్ గురుపరంపరయా ప్రాఫ్టం వాక్యం రహస్యమం|త్రరూపం (శూయతే,. 

కీదృుశం వాక్య? మిత్యతాహ (శుకేతి) హే శుక శుకసమాన వర్ణ భగవక్షా, అరేః విరోధిభూతస్య 

సంసారస్య, పాదం ఆధారం, సంసారబీజభూతా హంకార మమకారావిత్యర్థః. “అనాత్త న్యాత్తబుద్దిర్యా 

అస్వే స్వమితి యా మతిః, అవిద్యాతరుసంభూతబీజ మేత ద్విధా స్థితి మిత్యుక్తేః, దశ 

నివర్త యేత్యర్థః. వీవంరూపం వాక్యం యత్సకాశా చ్చూూయతే, సమత్ర శేషష్ట ఇతి సంబంధః, 

ప్రకరణేనా ప్యయ మర్భఒభివ్యజ్యతే. తథాహి*అయోధ్యావుర పర్యాయా ద్వైకుంఠా న్నిర్గత్య విరజాం 

తీర్త్వా సంసారకాననం (పవిశ్య, దాసు పరా సయుజా సభాయౌ సమానం వృక్షం పరిషస్వజాతే,.. 

తయో రన్యః పిప్పలం స్వాద్వత్తి అనశ్నన్నన్యో అభిచాకశీతితి వేదాంతో క (పక్రియయా శరీరాఖ్య 



అయోధ్యాకాళ్టే-తిపంచాశస్సర్ల : 1007 

(శ్రీరామస్య మ్మాతాది చింతా పకాతః) 

శోచంత్యా అల్పభాగ్యాయా: న కించి దుపకుర్వతా, 

పుత్రేణ కి మపుత్రాయా మయా కార్య మరిందమ. ౨౩ 

అల్పఖాగ్యా హి మే మాతా కౌసల్యా రహితా మయా, 

శేతే పరమదు:ఖార్తా పతితా శోకసాగరే. ని 

ఏకో హ్యహ మయోథ్యాం చ పృథివీం చాపి లక్ష్మణ, 

తరేయ మిషుభిః క్రుద్ధో నను వీర్య మకారణం. 2౫ 

అధర్మభయభీతశ్చ పరలోకస్య చాఒనఘ, 

తేన లక్ష్మణ నాఒద్యాహ మాత్తాన మభిషేచయే. ౨౬ 

మేకం వృక్షం జీవేన సహాస్థాయ 'బుతం పెబంతౌ సుకృతస్క లోకే గుహాం (ప్రవిష్టా పరమే 

పరార్థ్య' ఇత్యు కరీత్యా కర్మఫలం భోజయకా, స్వానుభవాలాభక్షిష్షనూరిజనోత్క్మంఠయా 

వర్తమానః, సంసారిషు స్వాగమన _పయోజనాఒలాభేన చరమోపాయనిష్టా మేవ పరమోపాయం 

నిశ్చికాయే త్యుచగతే వివా 

(శోచంత్యా ఇతి.) అల్పభాగ్యాయాః, అతవీన అవుత్రాయాః వుతకృత (పయోజనర హితాయాః, 

అతవీవ శోచంత్యాః, అంబాయాః, కించి దసి నోపకుర్వతా మయా వుతేణ, కిం కార్యం కిం 

(పయోజనం? ౨౩ 

న కేవలం (పయోజనాలాభః, (పత్యుత దుఃఖితై వేత్యాహ (అల్పభాగ్యేత్యాది) క్లోకేన. ౨౪ ౮ 

తర్హి మాతృదుఃఖనివారణాయ రాజ్య న్యూకమ్యతా మిత్యతాహ (వీక ఇత్యాది) శ్లోకద్వ 

యేన. తరేయం తరితుం శక్నుయాం, ఆ[కమితుం శక్నుయా మిత్యర్థః, తర్తె కిమర్థం తథాన 

కృత? మిత్యత ఆహ (నను వీర్య మకారణ మితి.) ధర్మహానికరే కృత్యే వీర్యం సాధకత్వేన 

నావలంబనీయం ఖల్విత్మర్థః. ౨X 

వీర్యస్యానవలంబనే హేతు మాహ (అధర్మే తి.) అధర్మ భయభికః, అధర్మా దుత్పన్నం 



1008 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

ఏత దన్వచ్చ కరుణం చిలప్య పిజనే వనే, 

* అ(శుపూర్ణముఖో రామో నిశి తూర్గ ముపావిశక్. అదా 

విలప్యోపరతం రామం గతార్చిష మివా౭.నలం, 

సము[ద మివ నిర్వేగ మాశ్వాసయత లత్షణ:. ౨లా 

(భువ మద్య పురి రాజ న్నయోధ్యాఒఒయుధినాం వర, 

నిష్ప్రఖా త్వయి నిమ్మెంతే గతచందేవ శర్వరీ. రా 

నైత దౌపయికం రామ యదిదం పరితప్యసే, 

విషాదయసి సీతాం చ మాం చైవ పురుషర్షభ. ౩౦. 

భయం లోకాపవాద$ తస్మాత్ భీతః, పరలోకస్య, నాశాత్ భీత ఇతి శేషః. అహమితి చ శేషః. 
తేన అధర్మపరలోకభీతత్వేన హేతునా, ౨౭ 

(వీత దితి.) వీతత్ వూర్వోక్తమర్హ జాతం, అన్యదిత్యనేన తాదాత్వికవిలాపస్య వాచా 

మగోచరత్వ ముక్తం. విజనే వన ఇతి శోకహేతుత్యో క్రిః. ఉపావిశత్, అతిష్ట దిత్యర్థః, =e 

(విలప్యేతి,) విలప్యోపరత మిత్యనేన మధ్యే సమాశ్వాసాఒనర్హ త్వో క్రిః. ౨౮ 

((ధువ మితి.) అయుధినాం ఆయుధనతాం, వర, శూరేత్యర్థ:, నిష్ప్రభా, భవే దితిశేష; ౨౯ 

(వై తదితి) పరితహ్యస ఇతి యదిద మస్తి, వీతత్ పరిదేవనం, నౌపయికం న యుక్తం. 
“యుక్త మౌపయికి మిత్యమరః. ఉపాయాద్దు స్వశ్చేతి ఠక్. ఆకారస్య [హస్వశ్చ, అయు క్రత్వ 

మేవాహ (విపాదయసీతి, వురుషర్షభేత్యనేన వురుషధౌరేయస్య తవ నైత ద్యుక్తం. అనేన విలాపో 
నయుక్త ఇత్యర్థః. శం 

* అ శువూర్ణముఖ ఇత్యస్యాఒయం భావః, (శీరామస్య పరమకరుణాశాలిత్వేన స్వానుర క్ర 
జనదుః ఖాసహిష్టుత్వా ద' శువూర్ణముఖత్వం, నతు వస్తుతః, “వ్యసనేషు మనుష్యాణాం భృశం. 

భవతి దుఃఖితి ఇత్యుక్తే రితి తత్త (దీపికా. 



అయోధ్యాకాణ్డే- తిఫపంచాశస్నర్ల: 1009: 

(శ్రీరామస్య న్య! గోధమూలే ర్మాతియాపనం) 

* నచ సీతా త్యయా హీనా నచా=హ మపి రాఘవ, 

ముహూర్త మపి జీవావో జలా న్మత్సా్యా వివోద్ధృతా. 3౧- 

నహి తాతం న శృతుఘ్నం న సుమిత్రాం పరంతప, 

(దష్టు మిచ్చేయ మద్యాహం స్వర్గం వాపి త్వయా వినా. తి 

తత స్తత్ర సుఖాసీనౌ నాతిదూరే నిరిక్యు తాం, 

న్య(గ్రోధే సుకృతాం శయ్యాం ఖేజాతే ధర్మవత్సలౌ. $3. 

“అయోధ్యా మితవీవ త్యం కాల్యే (పవిశ లక్ష్మణేతి యదుక్తం, తతోత్తర మాహ (నచ 

సేతేతి.) త్వయా హీనా సీతా చన, న జివతీత్యర్థ ః, త్వద్విహినోఒహమపి నచ.చ వీవకారార్థః. 

అహ మఫి న జీవాన్యే వేత్యర్థః. దృష్టాంతార్థం సీతా (గహణం. యద్వా, “సీతాసమక్షం కాకుత్స్థ 

మిదం వచన మ్మబవీ'దితి సేతావురుషకారేణ శరణాగతికరణాత్ స్వస్య శరణాగతిఫలాభావే 

వురుషకారభూతా సీతాన నేతి భావః. అసి జీవావః యది జీవావః, తదా జలా దుద్భృుతా మత్స్యావివ, 

ముహూర్తం స్వల్పకాలం, జీవావః. యథా జలోద్భృతౌ మత్స్య యావజ్జలసంసర్గం జీవితా 

తద్విలయే వినశ్యతః తథా ఆవా మసి త్వద్వ చనహృద యజ్ఞానపర్యంతమితి భావః. తథా వక్ష్యతి 

సుందరకాండే “న చా&స్య మాతా న పితా న చాన్యః స్నేహా ద్విశిష్టోఒస్తి మయా సమో వా, తావ. 

ద్ద్యహం దూత్ర జిజీవిషేయం యావత్ | సవృత్తిం శృణుయాం [పియసేేతి. తిం 

ఆద నోత్కంఠితు మర్త సిత్యుక్త స్యోత్తర మాహ (నహి తాత మిత్యాది) శోకేన, 3౨ 

(తత ఇతి.) తతః లక్ష్మణవచనానంతరం, తత వూర్వాశితవృక్షమూలే, భు క్రిన్ణానే,. 

సుఖాసీనౌ సుఖోపవిష్టా, సుఖాసీనా చ సుశాసీనశ్చ సుఖాసినా. సర్వత్ర వుమాకా స్త్రియే తే్యకశేషః. 

శో అత నకారద్వయం తృతీయనకార స్యా వ్యుపలక్షణం. హే రాఘవ త్వయా హీనా 

సీతా చ త్వయా హీనోఒహం చ, వతా వుభా వావామసి, జలా దుద్ధృతౌ నుత్స్యా వివ ముహూర్త 

మ్మాతమపి న జీవావ ఇతి సంబంధః. ఇతి త త్వదీపికా. 

(127) 
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స లక్షణసొక్టోత్రమపుష్టలం వచో నిశస్యు చైవం వనవాస మాదరాక్, 
సమా స్పమనస్తా విదధే పరంతపః. ప్రపద్య ధర్మం సుచిరాయ రాఘవః. ౩౪ 

తతస్తు తస్మికా విజనే వనే తదా_.మహాబలౌ రాఘవవంశవర్థనౌ, 

న తౌ భయం సంభమ మభ్యుపేయతు ర్వ్యథ్థ్రైవ సింహౌ -గిర్షినానుగోచరౌ. ౩౫ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, త్రిపంచాశ స్సర్గ వ. 

_ 

సేతారామౌ, న్య గోధే న్య! గోధమూలే, సుకృతాం లక్ష్మణేన సుష్టు కృతాం, శయ్యాం నిరీక్ష్య, తాం 

భేజాతే ఇతి సంబంధః, (స లక్ష్మ ణస్యేతి,) ఉత్తమం చ తత్ వుష్కలం చ ఉత్తమవుష్కలం, 

అతీవ (భాతృస్నేహ వురస్కృతత్వా దుత్తమం, వక్రవ్యస్య సర్వస్యోక్తేః వుష్కలం వూర్ణార్థం, 

లక్ష్మణన్య వచనం, ఆదరా న్నిశమ్య. చిరాయ ధర్మం వాన్మపస్థధర్మం అధశ్శయనాదికం, 

ఉపతిపద్య, సమస్తా స్పమాః, వనవాసం, అత్యంతసంయోగే ద్వితీయా. విదధే లక్ష్మణేన సహ 

విధాతు మైచ్చ దిత్యర్థః. అన్యథా .బూతార్థా= సంభవః. కవినా ప్యాదౌ తథా వక్తు మయుకం. 

లక్ష్మణస్య సమస్తా స్పమాః _పత్యనుమతిం విదధ ఇతి కేచి దాహుః. శి 

(తత ఇతి) భయం వ్యా ఘ్రాది భః, సం భమం వ్యాకులత్వం భయహేతుశంకయా 

ఇత సతో నిరీక్షణ మితి యావత్. . 3౫ 

ఇతి శ్రీగోనిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, 

(తిపంచాశ స్సర్గః, 



అయోధ్యాకాణ్జైంచకతుఃపంఛాశస్సర్గ: 101t 

అథ చతుఃపంచాశ. స్సర్గః ( 
జ 

ఆ ల్ ఆజ 
వ జో ~ 

లి ౬ వాతా - | ఇ 

గా 

లేతు తస్మిజ మహావృతే. ఉషిత్వా రజనీం శివాం 

విమలే2.భ్వు దితే సూర్యే తస్మా ద్దేశాక్ 'వ్రతస్థిరే. యా 

యత భాగీరథీం గంగాం యముసనా౭_భి|పవర్తతే, 

జగ్ము స్తం దేశ ముద్దిశ్య విగాహ్య సుమహ ద్యనం. ౨ 

తే భూమిభాగాఖ వివిథాజా దేశాం శ్చాపి మనోరమాకా, 

అదృష్ట పూర్యాకా పశ్యంత . స్తత తత్ర యశస్విన:. 3 

యథాకేమేణ గచ్చళా స పశ్యం శ్చ విపిధాకా ద్రుమాకా, 

నివృత్తమా శ్రే దివసే రామ సామిత్రి మబ్బ వీక్ లి 

అథ చతుఃపంచాశ స్సర్గః 
[౧ 

(లేత్వితి.) మహావృక్షే మహావృక్షమూలే, సామీప్యే సప్తమీ. విమలేఒభ్యుదితే స్పష్ట 

ముదిత ఇత్యర్థః. oy! 

(య్మతేత్యాది) శ్లోక ద్వయ మేకాన్వయం. భూమిభాగా౯ వన్నపదేశాజ, దేశాజ వత్సదేళా 

హాంతరదేశాకజ, చీతదేన నానాత్య మాహ (తత తతేతి.) యశస్విన ఇత్యనేన త త్తద్దేశీయై 

రర్చితత్వ ము_కం. శ 

(యథాక్షేమేణేతి.) యథాక్షే మేణ క్షే మానత్మకమేణ, యథాసాదృశ్య ఇతి పదార్థానతివ్యత్తా 

వవ్యయీభావః, తృతీయాసప్తమో్యో రృహుళమి త్యలుక్, క్షేమహేత్వవధాన మనతి క్రమ్యత్యర్థః. 

నివృత్తమా తే ఆర్ధమండలకాల ఇత్యర్థః. 
వ 

౪ 
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ప్రయాగ మభిత: పశ్య సౌమిశ్రే ధూమ మున్నతం, 

అగ్నే రృగవత; కేతుం మన్యే సన్నిహితో ముని:. x. 

నూనం |పొప్తా స్మ సంఖేదం గంగాయమునయో ర్య్వయం, 

తథా హి శూయతే శట్లో వారిణో వారిఘట్టిత :. a 

దారూణి పరిఖిన్నాని వనజై రుపజీవిఖి:, 

భరద్వాజాశ మే చైతే దృశ్యంతే వివిధా దుమాః తి 

ధన్వినౌ తౌ సుఖం గత్వా లంబమానే దివాక రే, 

గంగాయమునయో స్పంధౌా (ప్రాపతు ర్నిలయం మునేః. లొ 

రామ సన్వాశమ మాసాద్య |తాసయజా మృగపతీణ:, 

గత్వా మువూర్త మధ్యానం భరద్వాజ ముపాగమక్. ౯ 

((వయాగ మితి.) ప్రయాగ మభితః ప్రయాగస్యాఒభితః, అభిత:ః సరిత ఇత్యాదినా ద్వితీయా. 

కేతుం ధ్వజీభూతం, ధూమ మితి సంబంధః. అతః సన్నిహితో ముని రితి మన్యే. x 

(నూన మితి.) సంభేదం సంగమం “సంభేద స్పింధుసలగమి ఇత్యమరః, వారిఘట్టితో 

వారి ఇశ్శబ్దః వారిజనితో వారిశబ్దః, వారిణో రన్యోన్య ఘట్టనజ శ్శబ్ద ఇత్యర్థః. జ 

(దారూణీతి.) వనజై రుపజీవిభిః వనోత్సనై్నైః ఫలమూలకాష్టాద్యుపజీవిభిః, దారూణీత్య తాపి 

దృుశ్య్ణంత ఇత్యమనుషజ్యతే. 8 

(ధన్వినా విత) లంబమానే అస్తగిరా లంబమాన ఇవ దృశ్యమానే, సంధౌ సంగమే 

వర్తమానం, నిలయం ఆశమం తత్స్పమీష్మపదెశం, (పాపతుః. లా 

(రోమ ఇతి) |తోసయ౯ అవూర్వదర్శనేన [తాసం జనయకా, ముహూర్తం ముహూర్త 

గమ్యం, భరద్యాజం భరద్వాజసమీపం, జ 
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(యె 

(శ్రీరామస్య భరద్వాజా శమగమనం) 

తత స్వా(శమ మాసాద్య మునే ర్లర్శనకాండిణౌ, 
సీతయా=_నుగతౌ వీరౌ దూరాదేవా౭_వతస్థతు:. ౧౦ 

స |పవిశ్య మహాత్మాన మృషిం శిష్యగతై ర్భృతం, 

సంశితవత మేకాగం తపసా లబ్ధ్బచక్షుుషం. ౧౧ 

హుతాగ్ని హోతం దృష్ట్వైవ మహాభాగం కృతాంజలిః, 

రామ స్వామి త్రిజా నార్థం సీతయా చాఒభ్యవాదయక్. ౧౨ 

న్యవేదయత చాత్మానం తస్మై లక్ముణపూర్వజ:, 

పుతా దశరథన్యావాం భగవకా రామలక్షుజౌ. ౧౩ 

భార్యా మమేయం వై దేవీ కల్యాణి జనకాత్మజా, 

మాం చానుయాతా విజనం తపోవన మనిందితా. ౧౪ 

పితా (ప్రవాజ్యమానం మాం సౌమిత్రి రనుజ: ప్రియః, 

అయ మన్వగమ ద్భాతా వన మేవ దృఢ|వతః. ౧౫ 

(తత స్త్వాశమ మితి) దూరాదేవాఒవతస్థతుః సాయంతనసమయత్యా దగ్నిహోత్రావసానం 
1పతీక్షమాణా వవతస్థతు రిత్యర్థః. దర 

(స |పవిశ్యేత్యాది) శ్లోకఃద్వయం. ప్రవిశ్య దై వా న్నిర్షతశిష్యముఖేనేతి శేషః. సంశితవతం 

శీక్ష్రతం, వీక్నాగం వీక్షపధానం, ధ్యానపర మితి యావత్. తపసా తపోవై భవేన, లబ్బచక్షుషం 
లి 

లబ్బజ్ఞానం, అతీకశానాగతవ ర్రమానయావదర్థగోచరజ్ఞానయు క్త మిత్యర్థః. దృష్ట్వైవ, దర్శనోత్తరకాల 

మేవేత్యర్థః. ఏయి 

(న్యవేదయతేత్యాది.) శ్లోకద్యయ మేకాన్వయం, సీతాలక్ష్మ ణయో స్పర్వాత్తనా పరతంత్రత్వా 

దాత్మాన మిత్యనెన తయోరపి |గహణం. కల్యాణీ పతి వతేత్యర్థః, అనుయాతేతి న్యవేదయతేతి 

సంబంధః, CY. ON 
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పితా నియక్తా భగవజా వవేజ్యామ స్తపోవనం, 

ధర్మ మేవ చరిష్యామ స్తత్ర మూలఫలాశనా:. 

తస్య తద్యచనంశుత్యా రాజపుత్రస్య' ధీమతః, 
ఉవానయత ధర్మాత్మా గా మర్ద్య ముదకం తతః. 

నానావిధా నన్న రసాజా వన్యమూలఫలాశయాకా, 

తేభ్యో దదౌ త_ఫ్రతపా వాసం -చైవా౭_భ్యోకల్పయక్. 

మృగపజి.ఖి రాసీనో మునిభిశ్చ సమరతతః, 
రామ మాగత మభ్యుర్చ్వ న్వొాగతేనాఒ2౬హ తం మునిః. 

(పతిగృహ్య చతా మర్చా ముపవిష్టం స రాఘవం, 

భర ద్వాజో౭-బవీద్వాక్యం ధర్మయక్త-మిదం తదా. 

(పితేతి.) ధర్మం పితృవచనపరిపాలనరూపం, 

చంద... 

OE 

(అలా 

౧౯ 

౧౬ 

(తస్యేతి.) గాం మధుపర్క్కాంగభూతమహోక్షం, తథా చ సృ త్తిః య “గోమధుపర్కార్షో. 

వేదాధ్యాయీ ఆచార బుత్విక్ స్నాతకో రాజా వా ధర్మయు క్తి ఇతి, అర్హ్యం వూజావిధే రంగం, 

అన్నరసాకా అదనీయరసాన్, రస పధానా॥ పదార్థ వి శేషా నిత్యర్థః. వన్యమూల ఫలా శయాకా 

నన్యమూలఫల (పకృతికా॥, 0౭-0౦0 

(మృగపక్షిభిరితి.) మృగపక్షిభి రాసీనో మునిభి శ్చేత్యనేన మునివై భవా త్తిర్యంచోషి: 

మునినిర్విశేషం సంజాతవిశ్వాసా స్సేవంత ఇతి గమ్యతే. స్వాగతే నాహ స్వాగత మాహేత్యర్థః, 

యద్వా మృగపక్షిభిక సహేతి శేషః, స్వాగతేనాఒ భ్యర్బ్యేతి సంబంధః. 

ముని రాహే త్యేత ద్వివృణోతి (పతిగృహేతి.) 

౧౯ 

' ౨౦ 
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(భరద్వాజా శమగమనం). ra 

చిరస్య ఖలు కాకుక్స్థ పశ్యామి త్య మిహాగతం, 
శుకం తవ మయా చేదం వివాసన మకారణం,. - - ౨౧ 

అవకాశో వివిక్షో=-యం మహానద్యో సమాగమే, 
పుణ్యశ్చ రమజీయశ్చ వస త్విహ భవాకా సుఖం. వివి 

వివ ముక్తస్తు వచనం భోరద్యాజేన రాఘవః, | 
(పత్యువాచ శుభం వాక్యం రామ స్పర్వహితే రతః. ౨౩ 

* భగవ న్నిత ఆసన్న: పొరజానపదో జనః, 
సుదర్శ మిహ మాం _పేక్ష్యు మన్యేఒహ మిమ మాశమం. ౨౪ 

ఆగమిష్యుతి వైదేహీం మాం చాపి (పేతకో జనః, 
అనేన కారణేనాఒహ మిహ వాసం న రోచయే. ౨౫ 

(చిరస్య) చిరం. ౨౧-౨౩ 

(భగవన్నిత్యాది.) ఇతః వీతద్యాశమాపేక్షయా, ఇహ ఆశమే, సుదర్శం సుఖేన (దహం 

శక్యం, | పేక్ష్య జ్ఞాత్వా, వైదేహీం మాం చ (పేక్షకో జనః, ఇమ మాశమ మాగమిష్యతీ త్యహం 

* భగవన్ని త్యాది శ్లోక తయస్య వాస్తవార్థన్తు “భగవ సర్వజ్ఞ, రావణవధార్థం గూఢ 

-తయా౬వతీర్ణం మాం యద్యేవం |పకటీకరోషి, తదా సర్వోపి జనః, మాం, సుదర్శం సుష్టు (దష్టుం 

యోగ్యం, సుదర్శం విష్టుంచ, “దృశ్యతే త్యగ్యయేితి శుతేః, వైదేహీం, మాం చ లక్ష్మీంచ, 

జ్ఞాత్వా, (పేక్షకః దిదృక్షు సజ ఇహ ఆగమిష్యతి. తేనైవంవి ధప్రకటవాసం (పక టావస్థానం, 

న రోచయే. అతో యత పరమానందై కతానే మయి వై దేహే రమతే “యో మృగ్యతే హస్తగృహిత 

పద్మయా (శియెతరై రంగ విమృగ్యమాణయే” త్యాదిరీత్యా సర్వై ర్మాశయణీయాపి లక్ష్మీః 

-అనవరతాను భ వేప్యద్యారబ్దానుభవేన నిత్యానురక్తా భవతి, తం, ఆకియత ఇత్యాశమం జగత్, 
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ఏకా౧తే పశ్య భగవ న్నాశశమస్థాన ముత్తమం, 
ర మేత యత్ర వైదేహీ సుఖార్జా జనకాత్మజా. 2౬. 

విత చ్భుత్యా శుభం వాక్యం భరద్వాజో మహామునిః, 

రాఘవస్య తతో వాక్య మర్గ (గ్రాహక మ|బవీక్. ౨౭. 

దశ [కోశ ఇత స్తాత గిరి ర్యత నివత్స్యసి, 

మహర్షి సేవిత: పుణ్య స్పర్వత స్పుఖదర్శన :, ౨౮- 

గోలాంగూలానుచరితో వానరర్దని షేవిత:, 

చిత్రకూట ఇతి ఖ్యాతో గ౦ధమాదనసన్ని భ:. ౨౯ 

యావతా చితకూటస్య నర శ్చృంగా జ్యవేజు.కే, 

క ల్యాజణాని సమాధ లే న పాపే కురుతే మనః. 80. 

మన్యే. అనేన కారణేన ఇహ వాసం న రోచయ ఇత్యన్వయః. మాం (పేక్షక ఇత్యత అకేనో 

ర్భవిష్యదా థమర్హ్యయో రితి షష్టీ పతిషేధః, వకాంతే పౌరజనా=నిదితే, పశ్య చింతయ. 9కు 

(చీతదితి.) అర్థ గాహకం అర్హ బోధకం యథా బవతి తథా, యద్వా, అర్థ గాహకం. 

బహ్వర్థవత్, అబవీత్, ౨౭ 

(ధశ కోశ ఇత్యాది,) యస్మిక గిరౌ నివత్స్యసి, స గిరి రితో దశ(కోశః దశ కోశావస్థిత 

ఇత్యర్థః. గంధమాదనసన్ని భః గంధమాదనపర్యతసన్ని భః, అతీతానాగతవ ర్తమానజ్ఞో మహర్షిః 

'గోలాంగూలానుచరితో వానరర్హనిషేవితి ఇతి కేవల|త్రివర్గాభిధానేన వీతత్సజాతీయా వీవ రామస్య 

సహాయా అపి భవిష్యంతీతి సూచితవా నితి గమ్యతే, ౨౯ 

(యావతేతి.) నరః, యావతా దూరేణ, చిత్రకూటస్య శృంగా ణ్యవేక్షతే, తావతా, కల్యాణాని 

పుణ్యకర్మాణి, సమాధత్తే పాస్నోతి, యద్వా, నమాధత్తే ఆచరతి, పాపే మనో న కురుతే. తత 

వనజా కిముతేతి భావః. యద్వా, యావతా కాలేన. కఠ 

తన్య స్థానం ఆధారభూతం, సర్వో త్తమం స్వరూవగుణవిభవై రృ్రహ్మర్నుదాదిభ్యః | శేష్టతమం, 

మాం, మమాత్ని! పియతమి స్త్వమేవై కాంతే పశ్య, గుహ్యా ద్గుహ్యతమం మత్చ్స్వరూపం న [పకటయేతి- 

రహప్యోపదేశః, ఇతి తత్త (దీపికా, 
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(శ్రీరామస్య భరద్వాజసత్కార;ః) 

బుషయో స్తత బహవో విహృత్య శరదాం శతం, 

తపసా దివ మారూఢా: కపాలశిరసా సహ. త్రం 

(ప్రవివిక్త మహం మన్యే తం వాసం భవత సుఖం, 

అహ వా వనవానాయ వస రామ మయా సహ. 3 

స రామం సర్వకామై స్తం భర ద్వాజు: (పియాతిథిం, 

సభార్యం సహ చ (భాత్రా ప్రతిజగ్రాహ ధర్మవిత్. ద్ 

తస్య ప్రయాగే రామస్య తం మహర్థి ముపేయష;, 

(ప్రపన్నా రజనీ పుణార చితా: కథయత: కథాః, క్ 

సతాతృతీయ: కాకుక్స్థః పరి.శాంత స్ఫుఖోచికః, 

భరద్వాజాశమే రమ్యే తాం రాత్రి మవస త్సుఖం. 3౨% 

(బుషయ ఇతి.) తత చి తకూటే, శరదాం శతం, తపసా విహృత్య, కీడంత ఇవ మహః 

త్తపః పి సమాప్యేత్యర్థః. కపాలశిరసా సహ దివ మారూఢాః తపశ్చరణేన నిరంతరకపాలాసనేన 

(పక్షిణత్వక్ళిరోరుహతయా కపాలావశిష్టశిరసా సహ దివ మారూఢా ఇత్యర్థః. కపాలశిరసేత్యేత 
చృరీరోపలక్షణం. సశరీరా స్ప్వర్గం గతా ఇత్యర్థః. యద్వా, కపాలశిరా ఇతి కస్యచి దృషే. 

స్పంజ్ఞా. కపాలశిరసా కపాలరూపశిరోయు క్తే నేత్యధ్యా హృతశరీర పదవిశేషణ మిత్యేకే. కపాల 

మ్మాతావశిష్టం శిరో యస్మి న్నితి తపోవిశేషణ మిత్యేకే. తం 

((పవివిక్తమితి.) (పవివి క్రం (పకర్షేణ విజనం, తం 

(స రామ మితి,) సర్వకామైః (పతిజగ్రాహ అకిథియోగ్యసత్కారై ర్వశీకృతవా నిత్యర్థః, 

పాఠభేడః - (పతిజగాహ ఉపచచార. 33 

(తస్యేతి.) (పపన్నా (పావా. 5౪ “3౬ 

(128). 
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ప్రభాతాయాం రజన్యాం తు భరద్వాజ ముపొగమత్ , 

ఉవాచ నర శార్దూలో మునిం జ్వలిత కేజసం. 3౬ 

శర్వరిం భగవ న్నద్య సత్యశీల తవాశ మే, 

ఉషితాౌః స్మేహ వసతి మనుజానాతు నో భవాకా. 3ితె 

రాళ్యాంతు తస్యాం వ్యుష్టాయాం భరద్యాజో౭_[బవీ దిదం, 

మధుమూలఫలో పేతం చిత్రకూటం వజేతి హ. తిలా 

వాస మౌపయికం మన్యే తవ రామ మహాబల, 

నానానగగణో పేత: కిన్న రోరగ సేవిత :. తిలా 

మయూరనాదెభిరుతో గజరాజనిషేవిత:, 

గమ్యతాం భవతా శైల శ్నితకూట స్స విశ్రుతః, 

పుణ్యశ్చ రమణీయశ్చ బహుమూలఫలాయుత:. Joy 

తత్ర కుంజరయూథాని మృగయాథాని బాఒభీత:, 

విచరంతి వనాంతే౭స్మిజ తాని [దత్యుసి రాఘవ. voy 

సరిత్ప్ర,సవణ ప్రస్థాజ దరీకందరనిర్హరాకా, 

చరత సీళయా నొర్ధం నందిష్యతి మన స్తవ. ౪౨4 

rr) 

(శర్వరీ మితి.) వసతి మనుజానాతు వూర్వోక్తాం వసతిం (పతి గంతు మనుజ్ఞాం కరో 
ఎత్విత్యర్థః, 98 

(ర్మాత్యా మితి) వజే త్యబవీ దిత్యన్వయః, హేతి పాదవూరణే, హర్తే వా. 3౮ 

(వాస మితి) తతేతి శేషః. పొపయికం యుక్తం. “యుక్త మౌపయికి మిత్యమరః. 
నానానగగణోపేతః నానావృక్షనిచయోపేతః. ౯-౪౧౪ 

(సరిత్స్స సవణపస్థా నితి.) సరితో నద్యః, పృసవణాని తనుతరజల పవా హాః, (పరా 
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(శ్రీరామాదీనాం చితకూటయా[తా) 

(పహృష్టకోయష్టిక కోకిలస్వనై ర్వినాదితం తం వసుధాధరం శివం, 

మృ గైశ్చ మశ్తై ర్బహుభిశ్చ కుంజరై స్పురమ్య మాసొద్య సమావసాశ్రమం. ౪౩౪ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణఖే, అయోధ్యాకాండే, చతుః:పంచాశ స్సర్గః. 

కై స 

అథ పంచపంచాళశ స్సర్గః 

ఉషిత్వా రజనీం తత్ర రాజపు[తా వరిందవమౌ, 

మహర్షి మభివాద్యాఒథ జగ్మతు స్తం గిరిం ప్రతి. యా 

తేషాం వైవ స్వస్త్రయనం మహర్షి స్ప చకార హ, 

ప్రస్థితాం శ్చైవ తాకా (పేక్యు పితా పుత్రా నివాన్వగాక్. వొ 

స్సానవః, తాకా, దరీకందర నిద్దరాజా-దర్యః పాషాణసంశ్లేషస్థానాని, కందరాః గుహాః, నిర్దరా 

విదీర్లపాషాణసంధయః, తాళ. ౪౨౪. 

((పహృష్టేతి) కోయ షికాః టిట్టిభకాః “కోయప్టిక ష్టిట్టిభక' ఇత్యమరః. ౮8 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అరోధ్యాక'ండవాాఖ్యానే. 

చతుఃపంచాశ స్సర్గః. 

అథ సంచవంచాశ స్పర్షః 

(ఉషిత్యేత్యాది.) ౧ 

(తేషా మితి.) తేషాం (ప్రస్థాతు ముద్యుక్తానాం, అన్వగా దితి పాఠః. అన్వశా దితి పారే. 

ఆనుశిష్టవాళా, మార్గోపదేశ మకరో దిత్యర్థః. ౨ 
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తతః ప్రచక్రమే వక్తుం వచనం స మహామని:, 
భరద్వాజో మహాతేజా రామం సత్యపరాక్రమం. 3 

గంగాయమునయో సంధి మాసొదక మనుజర్హభౌ, 

కాళిందీ మనుగచ్చేతాం నదీం పశ్చాన్ముఖాశితాం. ౪ 

అథాసాద్య తు కాళిందీం శీఘసోతస మాపగాం, 

తస్యా స్తీర్ణం ప్రచలితం పురాణం (పేక్యు రాఘవౌ, x 

తత యూయం ప్లవం కృత్యా తర తా౭_౦కుమతీం నదీం, 

తతో న్యగోధ మానాద్య మహాంతం హరితచ్చదం. ౬ 

వివృద్ధం బహుభి ర్భృతై. శ్యామం సిద్దోప సేవితం, 

తస్మై సీతాఒంజలిం కృత్వా (పయంజీతాశిష శ్శివా:. ఆ 

సమానాద్య తు తం వృక్షం వసే ద్యా౭.తిక్రమేత వా, 

కోశమా[తం తలో గత్వా నీలం [దత్యుథ కాననం. ౮ 

పలాశబదరీమి[శం రమ్యం వంశైశ్చ యామునై:, 

స పంథా శ్చితకూటస్వ గత స్పుబహుశో మయా. కా 

ర మ్యో మార్గవయ కశ్చ వనదావై ర్వివర్ధితః:, 

ఇతి పంథాన మావేద్య మహర్థి స్పన్యవర్తత, 

అభివాద్య తథేత్యుక్యా రామేణ పినివ ర్రితః. ౧౦౪ 

తదేవ వివృణోతి. (తత ఇతి.) త 

(గంగాయమునయో రితి.) పథమం గంగాయమునయో స్సంధి మాసాద్య, పశ్చా నుఖ్మా శితాం 

గంగాజలవేగాభిహత్యా కించిత్ పశ్చాన్గుఖ[పవాగాం ప్రొవ్తాం, కాళిందీం నదీం, అనుగచ్చేతాం 

అనుసృత్య గచ్చేతాం, పశ్చిమాభిముఖౌ భూత్వా గచ్చేతాం, భవంతా వితి శేషః. పాఠభేదః - అభి 

గచ్చేతాం ఆభిముఖం గచ్చేతాం, కాళింద్యా అభిముభీభూయ గచ్చేతా మిత్యర్థః, శీస్రు సోతన 
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(శ్రీరామాదీనాం యమునాతర ణం) 

ఉపావృత్తే మునౌ తస్మిజ రామో లక్షుణ మబపీక్, 

కృతపుజ్యా స్మ సౌమి(్రే ముని ర్య న్నో=_నుకంపతే. ౧౧౪ 

ఇతి తౌ పురుషవ్యాఘో మంటత్రయిత్వా మనస్వినౌ, 
సీతామేవా౭_[గతః కృత్వా కాళిందీం జగ్మతు ర్న దీం. ౧౨౪ 

అథానాద్య తు కాళిందీం శీఘంసోతోవహాం నదీం, 

చింతా మాపేదిరే సర్వే నదీజలతితీర్షవ :, ౧3౪ 

తౌ కాష్టసంఘాట మథో చక్రతు స్సుమహావ్లవం, 

శుష్కై ర్యంశై సృమా స్తీర్ణ ముశిరైశ్చ సమావృతం. లా 

మిత్యనేన గంగాజలవేగ్య పతిహతిస్తి మితజలవ్యతిరి క్రపదేశ ఉచ్యతే తీర్థం అవతరణ, పదేశం, 

|వచరి తం గమనాగమనాభ్యా మతిక్షుజ్జ మిత్యర్థః, అంశుమతీం అంశుమతః సూర్యస్యాఒపత్య 

భూతాం, తతః తరణానంతరం, న్యగోధం తీరన్థం, హరితచ్చదం శ్యామళ పతం, అతనీవ శ్యామం 

శ్యామనామకం, వృక్షై స్సహ వివృద్ధం. యద్వా, వృక్షైః శ్యామం వృక్షసహితత్వా ద్విశేషేణ 

శ్యామళం, వృక్షైరి త్యుపలక్షణే తృతీయా. ఆశిషః మనోరథాక (పయుంజీత (పార్థయేత్. సీతేతి 

శేషః. వసే ద్వాఒతికమేత వా - సీతా (శాంతా చేత్ కించిత్ కాలం వసేత్, నోచే దతి కమేతేత్యర్థః, 

తతః దక్ష ణతటస్థన్య గోధాత్, యామునైః యమునాసంబంధిభిః, యమునాతీరజై రిత్యర్థః. సః 

కాననం, పథిశబ్దాపేక్షయా వుల్లింగత్వం. మార్టవయుక్రః సూక్ష్మసికతావత్తాత్, వనదావైః 

వనాగ్నిభిః 'దవదావా వనారణ్యవహ్నీ' ఇత్యమరః. తథాప్య త దావశ బ్లోఒగ్ని మ్మాతపరః 

నిశిష్టవాచకానా మితి న్యాయాత్. అభివాద్యే త్యర్గేన మహర్షిం విశేషయతి. తథైవ గమిస్యూమ 

ఇక్యుక్వా అభివాద్య త్వ మాశమం గచ్చేతి రామేణ వినిన ర్తితో మహర్షిః న్యన ర్తతేతి 

సంబంధః. ౪-౧౪4 

(ఇతీతి,) మంతయిత్వా వూర్వో క్రరీత్యా కృతార్థ తా మను నసంధాయ, ౧24-03౪ 

(తౌ కాష్టసంఘాట మితి.) కాష్టసంఘాటః కాష్టనిచయః, ఉశిరైః వీరణతృణమూలై ః 

“మూలేజస్యోశీర మ్రియా మిత్యమరః, " Ov ౧XU 
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బు 

తతో వేతసశాఖాశ్చ జంబూశాఖాశ్చ వీర్యవాకా. 

చకార లక్ముణ శ్చిత్వా సీతాయా స్పుఖ మాసనం, ౧౫౪4. 

తత (శ్రియ మివాచింత్యాం రామో దాశరథి: ప్రియాం. 

ఈషత్సంలజ్జమానాం తా మధ్యారోపయత ప్లవం, ౧౬౪ 

పొర్న్వే చ తత్ర వైదేహ్యా వసనే భూషణాని చ. 

ప్లవే కఠినకొజం చ రామ శ్చకే సహాయుధై:, ౧౭౪- 

ఆరోప్య పథమం సీతాం సంఘాటం ప్రతిగృహ్య తౌ. 

తత: ప్రతేరతు ర్యశత్తౌ వీరౌ దశరథాత్మజా, ౧౮౪. 

కాళిందీమధ్య మాయాతా సీతా తేనా మవందత. 

స్వస్తి 'దేవి తరామ్ త్వాం పారయే న్నే పతి రతం, ౧౯4 

యత్మే త్వాం గోసహసఫేణ సురాఘటశతేన చ. 

స్వస్థి ప్రత్యాగతే రామే పురీ మిజ్వాకుపాలితాం, ౨౦౪. 

కాళిందీ మథ సీతా తు యాచిమానా కృతాంజలి:, 

తీర మేవాభిసం ప్రాప్తా దకిణం వరవర్ణినీ. ౨౧౪. 

(త్మతేతి.) అచింత్యాం అచింత్యసౌందర్యాం, కాంతకర! గ హాత్ అవ శ్యకత్వా చ్చే షల్లజ్ఞా 

వతీం. 6౬౪. 

(పార్వ ఇతి,) తత్రైవ వైదేహ్యాః పార్శ్వే, కఠినకాజం-కఠినకం కందమూలఖననసాధన 

మాయస్మాగం దారు, ఆజం అజచర్మపినద్ధం పిటకం, ద్వంద్వైకవద్భావః. చకే వ్రాపితవా- 

నిత్యర్థః. ౧౪ 

(ఆరో ప్యేతి.) సంఘాటం ప్లనం, యత్తౌ ప్లవచాలనే యతమానా. ౧లాల. 

(కాళిందీమధ్య మిత్యాది.) మే పతిః, (వతం వనవాససంకల్పం, పారయేత్ సమాపయేత్, 
గోసహ్మసేణ త్వా ముద్దిశ్య గోసహసపదానేను సురాఘటశతేన చ నైవేద్యేన, స్వస్తి యథా 
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(శ్రీరామాదిభిః న్య గోధవృక్షదర్శనం) 

తతః ప్లవేనాఒ౦శుమతీం శీఘగా మూర్మి మాలిసీం, 

తీరజై రృహుభి రుత. స్పంతేరు ర్యమునాం నదీం, వివి 

తే తీరా: ప్లవ ముత్సృజ్య ప్రన్ధాయ యమునావనాక్, 

శ్యామం న్య(గోధ మాసేదు శీతలం హరితచ్చదం, ౨౩౪ 

న్యగోధం త ముపాగమ్య వైదేహీ వాక్య మబవీక్. ౨౪ 

నమస్తే=.స్తు మహావృక్ష. పారయే న్నే వతి ర్వ్రతం, 

కౌసల్యాం చైవ పశ్యేయం సుమి|తాం చ యశస్వినీం, 

ఇతి సీతాఒ౦జలిం కృత్వా పర్యగచ్చ దర్పనస్పతిం. వియల 

అవలోక్య తత సీతా మాయాచంకి మనిందితాం, 

దయితాం చ విధేయాం చ రామో లక్ష్మణ మ(బఏత్ . ౨౬౪ 

భవతి తథా (పత్యాగతే సత్తి గోసహ్మస్మపదానేన సురాఘటశతేన చ త్వాం యక్ష్య ఇత్యాది 
స్స 

-యాచమానా తీరం పాప్తే త్యన్వయః. -౨౧౪| 

(తత ఇతి.) వృక్షై రిత్యుపలక్షణే తృతీయా. ౨౨4 

(తే తీర్ణా ఇతి ) యమునావనాత్ యమునాతీరవనాత్, ౨8ళ-౨ ౪౪ 

(నమస్త ఇత్యాది.) పర్యగచ్చత్ _పదక్షిణం చకార, విగ 

. (అవలోక్ష్యేతి ) అవలోక్య సీతాయాః శ్రాంత్యశాంతిం పరీక్ష్మేత్యర్థః. అయాచంతీం మనోర థా 

శృపార్థయంతీం. ఎ౨ey 
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సీతా మాదాయ్ గచ్చ త్వ మ్మగతో భంతాగజ, 

పృష్టతోఒహం గమిష్యామి సాయధో ద్విపదాం వర. ౨6౪ 

యద్య తృలం ప్రార్థయతే పుష్పం పో జనకాత్మజా, 

తత్తక్ (పదద్యా వైదేహ్యా యత్రాఒన్యా రమతే మనః, ౨౮౪. 

గచ్చతో స్తు తయో ర్మధ్యే బభూవ జనకాత్మజా, 

మతంగయో ర్మధ్యగతా శుభా నాగవధూరివ. నిల 

ఏకైకం పొదపం గుల్మం లతాం వా పుష్పుశాలినీం, 

అదృష్టపూర్వాం పశ్యంతీ రోమం పప్రచ్చ నొఒబలా, ౩0౪ 

రమణీయాకా బహువిధాజ పొదపాణా కుసుమోత్క్మ టాకా, 

సీతావచనసంరబ్ధ ఆనయామాస లక్ష్ముణ:. 806. 

విచితవాలుకజలొం హంసనారసనాదితాం, 

రేమే జనకరాజస్య తదా పేతు సుతా నదీం. 82 

(సీతా మాదాయేతి,) భరత్మాగజేతి బహు వీహిః. అ(గతో గచ్చే త్యనేన సీతాయాః వురతో 

గచ్చేత్యు క్రం, ౨80౮ 

అతో గమనఫల మాహ (యద్యత్ ఫల మిత్వాది) శ్లోకేన. 2౮౪-౨ ౯౪. 

(వీకైక మితి.) పృపచ్చ కైషాం సంశ్హేతి పృష్టవతీత్యర్థః. soy 

(రమణీయా నితి.) పాదపా నిత్యనేన స్తబకవిశిష్టాః పాదపావయవా ఉచ్యంతే, సితావచన 
సంరబ్ధః సీతావచనేన త్వరితః. 8౧౪4. 

(విచ్చితవాలుకజులా మితి.) నదీం యమునాం, సుదూరం తత్తీరేగమనా త్తద్దర్శనం. 3౨౪. 
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(1శీరామాదీనాం చి తకూటగమనం) 

) కోశమాత్రం తతో గత్వా (ఖాతరౌ రామలక్కుకా, 

బహూక౯ మేధ్యాకా మృగాజ హత్యా చేరతు ర్యమునావనే. 

విహృత్య తే బర్హిణపూగనాదితే శుభే వనే వానరవారజాయతే, 

సమం నదీవ(ప్ర ము పేత్య సమ్మతం నివాస మాజగ్ము రదీనదర్శనా:, 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, పంచపంచాశ స్సర్గః. 

అథ షట్పంచాశ స్సర్గః 

అథ రాత్యాం వ్యతీతాయా మవసు ప మనంతరం, 

(పబోధయామాస శనై ర్లక్షుణం రఘునందన: 

1025 

3౪ 

YY 

(|కోశమా(త మితి.) మేధ్యాక శుచీన్, భక్ష్యానితి యావత్. చేరతుః భక్షితివంతౌ. చర గతి. 

భక్షణయోః, చితి. 

(విహృత్యేతి.) వూగ స్సృమూహః. సమం ఆనిమ్మోన్నతం, నదీవపం నదీతీరం, సమ్మతం 
నివాసం సీతాభిమతం వాసస్థానం, de 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పేతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యా నే, 

పంచపంచాశ స్సర్గః, 

హు శ 

అథ షట్పంచాశ న్సర్షః 

జ ార్రప్రై—- 

అధేతి) అనంతరం సగ పబోధానంతరం, అవను పం ఈషతు ప మితంఠ,ః. ( | ద AK కథ 

(129] 
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సౌమి శ్రే శృణు వన్యానాం వల్లు వ్యాహరతాం స్వనం, 

సంపతిఘ్రామహే కాల: ప్రస్థానస్య పరంతవ. చా 

స సుప్త సృమయే భాత్రా లక్షుణః ప్రతిబోధిత:, 

జహౌ నిదాం చ తంద్రీం చ |పసక్రం చ పథిశమం, 3 

తత ఉళ్ళాయ తే సర్వే స్పృష్ట్వా నద్యా శివం జలం, 

పంథాన మృషిణా౭_=_దిష్టం చితకూటస్య తం యయుః. ఇ 

తత స్సంటప్రస్థిత: కాలే రామ స్వామి(క్రిణా సహ, 

సీతాం కమల పత్రాతీ మిదం వచన మబ్రవీత్. వో 

అదీపొ నివ వైదేహి సర్వత: పుష్పితా న్న గాజా, 

స్వె: పుష్పైః: కింశుకాజా పశ్య మాలిన శిశిరాత్యయే. ఓ 

పశ్య భల్లాతకాజా ఫుల్గా న్నరై రనుపసేవితాజా, 

ఫలపత్రై రవనతా న్నూనం శత్యామి జీవితుమ్. ౭ 

(సౌమి[త్ర ఇతి.) వన్యానాం శుకపికశారికాదీనాం, వల్లు సుందరం, కాలః, |పాప్త ఇతి 

శేషః. ౨ 

(న సు'ప్త ఇతి ) సమయే (పబోధనసమయే, తందీం జాడ్యం, తదాసభృతీతి శేషః. పథి 

(శమం తత్కృతోపచార మిత్యర్థః. శి 

(తత ఉట్టాయేతి,)) నద్యాః కాళింద్యాః, స్పృష్ట్వై త్యుపలక్షణం (వాతఃకాలికస్నానాది 

కృత్యానాం. తం పంథౌనం పలాశవనరూపం, 9-౫ 

(ఆదీప్తా నితి.) ఆదీప్తా నివ ఆసమంతాత్ జ్వలత ఇవ, నగాకా వృక్షాః, స్వైః వుప్పైః, 

మాలినః మాలావత ఇవ స్థితాజ గిశిరాత్యయే వసంతసమయే. ౬ 

(పశ్యెతి,) భల్గాతకాజ వీరవృక్షాన్, వుల్లాన్ వుల్లవుష్పాన్, అనుపసేవితాన్, దుర్గమత్యా దితి 

భావః జీవితుం శక్ష్యామి, వీవమాది జీవనసాధనస్య విద్యమానత్వా దితి భావః. ౭ 
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(శ్రీరామాదీనాం చితకూటగమనం) 

పశ్య |దోణ[పమాణాని లంబమానాని లక్షుణ, 

మధూని మధుకారీభి స్పంభృాతాని నగే నగే. లా 

విష [కోశతి నత్యూహ _స్రం శిఖీ ప్రతికూజతి, 

రమణీయే వనోద్దేశే పుష్పుసంస్తరసంక టే. ౯ 

మాతంగయూథానుస్కతం పకీసంభూనునాదితం, 

చిత్రకూట మిమం పశ్య (పవృద్ధశిఖరం గిరిం. ౧౦ 

సమభూమితలే రమే ద్రుమై ర్బహుభి రావృతే, 

పుజ్వే రంన్యామహే తాత చిత్రకూటస్య కాననే. రం 

తత స్తా పాదచా రేణ గవృంతౌ సహ సీతయా, 

రమ్య మాసేదతు శ్రైలం చితకూటం మనోరమం. ణా 

(పశ్యేతి.! ద్రోణప్రమాణాని.ద్రోణం ఆఢకద్వయం, తత్స) మాణాని తత్స మాణమధువూరతాని, 

మధూని కుర్వంతితి మధుకార్యః, కర్షణ్యణ్, జీప్. తాభిః మధుమక్షికాభి రితి యావత్, సంభృతాని 

నిర్మితాన్సి నగే నగే"వృక్షే వృక్షే, లంబమానాని, మధూని మధుపటలాని, పశ్య, ౮ 

(వష ఇతి) నత్యూహః దాత్యూసాః, వనోద్దెశే వన పదేశే, వుష్పసంస్తరసంకటే: 

పుష్పమయాస్తరణేన నిబిడేం లా 

(మాతంగయూథానుసృత మితి,) మాతంగయూథానుసృతం గజకులై ర్వా ప్తం, | పవృద్ధ్ద 

శిఖరం ఉన్న తశిఖరం, చెం-౧.౨ 
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తం తు పర్వత మానాధ్య నానాపకిగణాయుతం. 

బహుమూలఫలం రమ్యం సంపన్నం సరసోదకమ్. ౧౩ 

మనోజ్జోఒ యం గిరి సామ్య నానాధ్రుమలతాయతకః, 

బహుమూలఫలో రమ్య స్యాజీవః 1పతిభాతి మే. oy 

మునయశ్చ మహాత్మానో వసం త్యస్మికా శిలోచ్చయే, 

అయం వాసో భవేత్తావ దత్ర సౌమ్య ర మేమహి. ౧౫ 

ఇతి సీతౌ చ రామశ్చ లక్ష్మణశ్చ కృతాంజలి:, 

అభిగమ్యాశమం సర్వే వాల్మీకి మభివాదయకా. ౧౬. 

తౌ మహర్ది: ప్రముదిశః పూజయామాస ధర్మవిక్, 

ఆస్యతా మితి చోవాచ స్యాగతం తు నివేద్య చ. ౧౭ 

తతో౭బపీ న్మహాబాహు ర్లత్ముణం లక్షుజాగజ:, 

సన్ని వేద్య యథాన్యాయ మాత్మాన మృషయే [ప్రభుః ౧౮ 

లక్షుణాఒ౭౬నయ దారూణి దృఢాని చ వరాణి చ, 

కురుసష్వొూఒ ౬వనసథం నౌమ్య వాసే మేఒభిరతం మనః. ౧౯ 

తస్య తద్రుచనం [శుత్వా సౌమి|కి ర్వివిధాజా |దుమాకా, - 

అజహార తత శ్చకే పర్ణశాలా మరిందమః. విం 

(తంత్విత్యార భ్యాభివాదయన్ని త్యంత) మేకం వాక్యం. (తంత్వితి.) సరసోదకం స్వాదూదకం, 

ఫ్యాజీవః-కోభ నః ఆజీవో జీవికా యస్మికా న తథోశ్తః, శిలోచ్చయే పర్వతే, ఇతి ఇతినిశ్చిత్య, 

అ(శమం వాల్మీకీయం, ఆభివాడయజా అభ్యవాదయజ, తదానీం చితకూటే వాల్మీకే ర్యాసః, 

భరతాగమనానంతర మృషి నిర్లమనకథనా త్తతఃపభృతి తమసాతీర ఇతి వేయం, అతో న 

బాలకాండకథావిరోధః, | - అ౬=౧౭ 

(తత ఇత్యాది) శ్లోకద్వయ మేకం వాక్యం. యథాన్యాయం యథ్మాక్రమం, అక్మాన 



అయోె'ధ్యాకాణై-షట్పంచాశస్సర్గ: 10929 

(శ్రీరామాదీనాం చితకూటే పర్ణశాలా([పవేశ! 

తాం నిప్పితాం బద్ధకటాం దృష్టా రామ స్పుదర్శనాం, 

శుశూషమాణ మేకా(గ్ర మిదం వచన మట్రవీక్. ౨ 

ఐణేయం మాంస మాహృత్య శాలాం యత్యామహే వయం, 

ఈ కర్తవ్యం వాస్తుశ మనం నౌమ్ తే చిరజీవిభీ:. ౨.9 

మృగం హత్యా౭_౭=నయ తీ.[పం లక్షుణేహ శుభేకణ, 

కర్తవ్య శ్యాస్త్రదృష్టో హి విధి ర్థర్మ మనుస్మర. ౨8 

మృషయే సన్ని వేద్య అముకస్య వుతోఒహం, అయ మస్మద్బాకాా ఇయ మస్మద్భార్యా, వీతా 

దృశ కార్యర్థ మాగతా వయ మిత్యేవ ముక్త్వా, వరాణి, జంబూ పభృతీని గృహనిర్మాణార్హాణి, 

తిం తిణీమధూకాదే స్యాజ్యత్యాత్, ఆనయ, అవసథం కురుప్ప్వేతి లక్ష్మణ మృబవీ దితి 

సంబంధః. - ధ౯౨ం౦ 

(తా మితి) నిష్టితాం నిశ్చలాం, వాతాదినా చాలమికు మశ క్యాం, భి క్తిసహితాం 

పరినిష్పన్నాం, బద్దకటాం కుడ్యార్థె కల్పితాస్తరణాం, బద్దబాహ్యావరణాం వా, కటే వర్షావరణయో 

రితి ధాతుః. సుదర్శనాం శోభనదర్శనాం, శుశూషమాణం పరిచర్యాం కుర్వంతం, వక్షాగం 

-ఇతఃపరం కిం వా ఆజ్ఞాపయిష్యతీతి సావధానం. ౨అ 

(ఐణేయ మితి) ఐణేయం వణసంబంధి, నీణాడ్డఖార్తః. శాలాం శాలాధిమ్మాతీ స్త తద్దిగ్వాసిని 

* (కర్తవ్యం వాస్తుశమన మితి.) వాస్తుశబ్బో గృహాపరపర్యాయః. 'ధిష్ట్యం ధామ నికేతనంచ 

సదనం వస్త్యం చ వాస్తు కయి ఇతి నిఘంటుః. వాస్తుశబ్దేన గృహాధిష్టితశిభిపర్ణన్య (పభ్యుతి 

పంచచత్యారింశద్దే వతా ఉచ్యంతే. తాసాం శమనం హోమనై వేద్యబలిభిః వూజనం. బోధాయ 

నెనోక్తాం యజ్ఞార్థపశువధదోషశంకాం నివర్తయతి (క ర్రవ్య ఇతి) శాస్త్రుదృష్టః శాస్ర్రచోదితో, విధిః 

కర్తవ్య వవ. తం దర్మ మేవానుస్మర. న్యాత హింసాదిదోష పసంగః, యజ్ఞ, వినియు క్రవశూనా 
ముత్తమలోకభాగిత్వేన వధస్య తేషా మన్ముగహత్వాచ్చ-'న నా ఉవేతన్మృయసే నరిష్యసి 

'దేవాగ్ం ఇదేషి పథిభి స్సుగేభిః, యత యంతి సుకృతో నాసి దుష్కృత స్తత త్వా దేవ స్పవితా 

-దధా' త్వితి హి శూయతే. తస్మా ద్యజ్హేవధోఒవధ ఇతి చ స్మర్యతే. ఇతి త త్వ్వదీసికా, 
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(భ్రాతు ర్యచన మాజ్ఞాయ లక్ష్మణ: పరవీరహా, 

చకార స యథోక్తం చ తం రామః పున రటబవీక్. ౨౪ 

ఐణేయం శపయస్వైత చ్చాలాం యత్యామహే వయం, 

త్వర సౌమ్య మ హూర్తోఒయం ధుువశ్చ దివసో ష్యయం, > 

స లక్ష్ముణ: కృష్ణమృగం హత్యా మేధ్యం [పతాపవాకా, 

అథ చితే.ప సౌమి|త్రి స్సమిద్ద జాత వేదసి. ౨౬. 

తంతు పక్ణం సమాజ్ఞాయ నిష్టప్తం ఛిన్న శోణితం, 

లక్షణ: పురుషవ్యాఘ్ర మథ రాఘవ మబవిక్. చి౭- 

ర్లేవతాః, తాస్తు శయ్యాదేశే కామలితగేన, దేహల్యా మంతరిక్ష లింగేనేత్యాది నగర ఖండ పతిపాద్యాః... 

తాదృశయాగార్థం, వూర్వం వాస్తుశమనం వాస్తుశాంతిః. గృహప్రవేశార్హం కర్ల, కర్తవ్యం, గృహదేశే 

వ ర్రమానభూతపిశాచాదీనాం శమనం క ర్రవ్య మిత్యర్థః, కర్తవ్యం చిర జీవిభి రిత్యనేన అకరనే 

ఆయుఃక్షయో దర్శితః. తదుక్తం (బహ్మాండవురాణే - 'న చ వ్యాధిభయం తస్యనచ 

బంధుజనక్షయః, జీవే ద్వర్తశతం స్వర్గకల్ప మెవం వసే న్నరి ఇతి, కథం కర్తవ్య మిత్యపేక్షాయా- 

మాహ (కర్తవ్య ఇతి ) ౮|స్హ్రుదృష్టః శాస్త్రేషు నిర్ణితః। విధిః ప్రకారః, కర్తవ్యఏ ధర్మం తదనుకూల 

ధర్మశాస్త్రం, ఆనుస్మర అవధథధేహీ త్యర్థః, ౨ ౩-9 ౪ 

(ఐణేయం (శపయస్వేతిి (శపయస్వ పచ, అయం ముహూర్తః శుభముహూర్తః, 'ధువ౯ 

స్థేరః, అయం శోభ నతిథినక్షత్రయుక్తో, దివసో వాసరశ్చ, ధ్రువః స్థిర ఇత్యర్థః పాఠభేదః-అయం. 

సౌొమ్యముహూ ర్తః శుభముహూర్తః, అయం దివసశ్చ (ధువః యజమానసైర్యకారీ. 2౫%- 

(స లక్ష్మణ ఇతి.) సమిద్దె సమ్యగ్గీస్తే జాతవేదసి అగ్నౌ, చిక్షేప, పపాచేత్యర్థః. ౨౬- 

(తంత్వితి.) నిష్టప్తం సోష్టం, ఛిన్నశోణితం క్షీణశోణితం. ౨ద- 
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ఆయం కృష్ణ సృమాప్రాంగ శ్చ్చృత: కృష్ణమృగో యథా, 

దేవతాం దేవసంకాశ యజస్వ కుశ లో హ్యాసి. వల 

రామ స్వ్న్నాత్యా తు నియతో గుణవాకా జహ్యకోవిద:, 

సంగ్రహేణా౭=.కరో తృర్యాకా మం|కాకా సత్రావనానికాకాం ౨౯ 

ఇష్టా దేవగణాకా సర్వాకా వివేశా౭ఒ౭౬వసథం శుచిః, 

బభూవ చ మనోహ్లాదో రామస్యా౭_మి త తేజసః, 30 
వెశ్వ దేవబలిం కృత్యా ర్నౌదం వైష్ణవ మేవ చ, 

వాస్తుసంశ మనీయాని మంగళాని పప్రవర్తయకా. 2౧ 

(ఆయమితి) కృష్ణః కృష్ణమృగః, సమాష్తాలగః పరివూర్ణావయవః, శృతః పక్వః, 

కృష్ణమృగో యథా వూర్ణావయవత్వాత్ పాకతః శ్యామత్వాచ్చ"వూర్వావస్థ ఇవ దృశ్యత ఇత్యర్థః, 

కుశలో=సి యజనే సమర్జోఒసి ౨౮ 

(రామ ఇతి) గుణవాజా |! పాయత్యాదిగుణవాణ, జప్యకోవిదః జప్యమంతేసు సమర్థః, 

సంగహేణ సంక్షేపేణ, సృతావసానికాకాసత్రం వాస్తుయాగః యైర్మంతైం రవసీయతే 

పరిసమాస్యతే తే సృ తానసానాః, స తానసానా వీవ స్మతావసానికాః, వినయాదే రాకృతిగణత్వాత్ 

స్వార్ధ ఠక్. ఛాందసో వృద్ద్యభావః, అకరోత్ యావతా వాస్తుశాంతికర్మ సమాప్యతే తావ న్మం తాకా 

-జజాపేత్యర్థ 8. మం తజపవూర్వకం కర్మా ణ్యకరో దిత్యర్థః, ౨౯ా 

(ఇష్ట్వా దేవగణా నితి) దేవగణాన్ వాస్తుదేవతాః, హ్లాద స్తుప్పుః శం 

(వైశ్వదేవబలి మికి.) వైశ్వదేవబలిం, వైశ్వదేవబలిహరణే ర్మాదం రుదదేవతాకం, 

వైష్ణవం విష్ణుదేవతాకం చ యాగం, వాస్తు సంశమనీయాని గహారిష్టశామకాన్సి మంగళాని మంగళ 

కరాణ్ వుణ్యాహవాచనశాంతిజపాదీని (స్నాత్వేత్సి వున; స్నానకరణం-'*తతస్పర్వాషధీ స్నానం 

యజమానస్య కారయే' దితి స్మరణా దిక్యాహుః. వస్తుతస్తు రాదయాగకరణాత్ వున 
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జపం చ న్యాయత; కృత్వా స్నాత్వా నద్యాం యథావిధి, 

వొపసంశమనం రామ శ్చకార బలి ముత్తమం. రమా 

వెదిస్థలవిధానాని చైత్యా న్యాయతనాని చ, 

అశ మస్వా౭నురూపొణి శ్రాపయామాస రాఘవః. 33. 

వన్వై ర్మాళ్యై: ఫలై ర్మూలైః పక ర్మాంపై ర్యథావిధి, 

అద్భి ర్భపైశ్చ వేదోక్తె ర్భర్భెశ్చ ససమిత్కుత్తె :. తలా 

తౌ తర్పయిత్యా భూతాని రాఘవౌ సహ సీతయా, 

తదా పివిశతు శాలాం సుశుభాం శుభలక్ష జౌ. ౫. 

తాం వృక్ష.పర్ణ చృదనాం మనోజ్ఞాం యథాప్రదేశం సుకృతాం నివాతాం, 
వాసాయ సర్వే ఏవిశు స్పమేతా సభాం యథా దేవగణా స్పుధర్మాం. 3౬... 

స్ప్వానల. “'రౌదకర్మ కరణి అప ఉపస్స్య శ్యే"తి విధానా దితి శ్రేయం, పాపసంశమనం,. 

పాపశబ్దేన పాషపధానాని దివాచరనక్తంచరాణి [కూరభూతా న్యుచ్యంతే. తేషాం సంశమనం.. 
యద్వా, పాపసంశమనం “పంచసూనా గృహస్థస్యే' త్యాద్యుక్తరీత్యా సూనారూపపాపశమనం.. 
వైశ్వదేవబలి మీత్యత భూతబలిమాతోక్తిః, అత తద్వ్యతిరిక పి తాదివిషయః. యద్వా, వూర్వం. 

వై శ్వదేవరూపబలి మిత్యర్థః, అత్ర సర్వభూతబలిః. యద్వా, వూర్వోక్త స్య సర్వస్యోపసంహారః ౩౨ 

(వేదిస్టలవిధానా నీతి ) బలిహరణాదివేదిస్టలనంస్థా౨ 'వేదిః పరిష్ట్రతా భూమి' రిత్యమరః, 

చైత్యాని గంధర్వాద్యావానస్థానాని, ఆయతనాని విజ్ఞ్వాద్యావాసస్థలాని, పాఠభేదః - చై త్యాని 

దేవతాస్థానాని, ఆయతనాని అగ్న్యగారాణి, అనురూపాణి ఆశమస్యానురూపాణి, సూక్ష్మాణీ త్యర్థః. 

స్థాపయామాస మంత్రత స్త త్తద్ధేవతానాం తతత తా౬వస్థానం కల్పితవానిత్యర్థః, థి 33-3౫. 

(తామితె) వృక్షపర్ణచృదనాం వృక్షపర్ష రూపాచ్చాదనపటల యుక్రాం, యథా[పదేశం 

శాస్తోో క్త |పడేశ మనత్నికమ్మ్య, ఆగ్నేయ్యాం వొకశాలేత్యాదిశాస్త్రం. నుధర్మాం దేవసభాం - “స్యా 

త్పుధర్మా దేవసఖే' త్యమరః, 
౬ 
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(సుమం తస్య | పత్యాగమనం) 

అనేకనానామృగపతి.సంకులే విశితపుప్ప స్తబకై ద్దుమై ర్యుతే, 

వనో త్రమే వ్యాళమృగానునాదితే తధా విజహ్రు స్పుసుఖం జితేంద్రియా:. ౩౭ 

సురమ్య మాసాద్య తు చిత్రకూటం నదీం చ తాం మాల్యవతీం సుతీర్గాం, 

ననంద హృష్టో మృగవతిజుష్టాం జహౌ చ దుఃఖం పురవిప్రవాసాక్. ఆలా 

ఇతి శ్రీమ(దామాయళజే, అయోధ్యాకాండే, షట్పంచాశ సర్గః. 
జె 

నాబ్రా 

అథ స ప్రపంచాశ స్పర్షః 

కథయిత్యా సుదుఃఖార్త స్సుమం(తేణ చిరం సహ, 

రామే దకీణకూల స్టే జగామ స్వగృహం గుహః, 0 

er 
నిల 

(అనేకేతి.) వుష్పస్తబకపదం కర్ణావతంసాచిపదవ న్నిర్వాహ్యం. వ్యాలాః సర్నాః, గజా వా, 

జితేల దియా ఇత్యనేన విహారో (గామ్యభిన్నజల। క్రీడా వుష్పాపచయాది రితి సూచ్యతే. 38. 

{సురమ్య మితి.) తాం (పసిద్ధాం, సుతీర్థాం శోభనజలావతరణ[పదేశాం, హృష్టః వులకితః, 

పురవి|పవాసాత్, జనిత మితి శేషః. ఉలా 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యా నే, 

షట్సంచాశ స్సర్గః, 

అథ సప్తపంచాశ స్పర్షః | 
వీవం రామస్య చితకూటగమనపర్యంత వృత్తాంత మభిధాయ, గుహసుమం తాదివృత్తాంత 

మృషి.ః (పస్తాతి (కథయిత్వేతి.) గుహో, రామే దక్షిణకూలసై సతి, సుదుఃఖార్తస్సకా సుమంతేణ 

సహ, చిరం కథయిత్వా యావ [దామోఒక్షిపథ మత్మికామతి తావత్సర్యంతం తతై 9వ స్థిత్వా 

రామగుణాజ కథయిత్వేత్యర్థః. స్వగృహం జగామ తేన సహ స్వగృహం జగామేత్యర్థః. > 

[130] 
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భర ద్వాజాభిగమనం (పయాగే చ సహాసనం, 

ఆగిదే ధమనం తేషాం తత్రసై రుపలకి.తం. ౨ 

అనుజ్ఞాత స్సుమంత్రో౭థ యోజయిత్యా హయోత్రమాకా, 

అయోధ్యా మేవ నగరీం ప్రయయౌ గాఢదుర్మనా:. 3 

స వనాని సుగంధీని సరితశ్చ సరాంసి చ, 

పశ్య న్న తియయౌ శీఘం [గామాణి నగరాళి చ. ౪ 

తత స్వాయాహ్న సమయే తృతీయే౭=.హని సారథి, 
అయోధ్యాం సమను ప్రాప్య నిరానందాం దదర్శ హ. ౫ 

స శూన్యా మివ నిశ్శభ్దాం దృష్ట్వా పరమదుర్మనాః, 

సుమంత్ర శ్చింతయామాన శోక వేగసమాహత :. ౬ 

(భరద్వాజాభిగమన మితి. తేషాం రామాదీనాం, భరద్వాజాభిగమనం భరద్యాజసేవనం, 

(పయాగే భరద్వాజేన సహాసనం, ఆగిరే శ్చి తకూటపర్యంతం, గమనం చ, తతస్థెః శృంగిబేర 

వురస్థై శ్చారై :, ఆభిలక్షితం నివేదితం, సుమంతేణ సమ్య గ్విదిత మిత్యర్థః. గంగోత్తరణదివస 

నిశా వనస్పతిమూలే, ద్వితియా భరద్వాజ్మాశమే, తృతీయా యమునాతీరే, చతుర్థి. హని చిత్రకూట 

గమనం, పంచమే వునరాగమ్య చారై ర్నివేదనం. ౨ 

(అనుజ్ఞాత ఇతి.) అథ రామవృత్తాంత (శవణానంతరం, అనుజ్ఞాతః, గుహేనేతి శేషః. 

గాఢదుర్మనాః అత్యంతదుర్శ్మ నాః. 3 

(స వనానితి,) |గామాణి గ్రామాజా. ఇ 

(తత ఇతి.) తతః [గామనగరాతికమణానంతరం, తృతీయేఒహని శృంగిబేరవురా న్నిళ్గమా 

"పేక్షయా తృతీయదివసే, యద్వా, అహని తృతీయే సాయాహ్నసమరయే, అహ్నః తృతీయ 

కాలభూతే సాయాహ్నకాలే, అయోధ్యాం సమను పాప్య, నిరానందాం తాం దదర్శ. ౫-2 
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(సుమం|తస్య (పత్యాగమనం) 

కచ్చి న్న సగజా నాశ్యా సజనా సజనాధిపా, 

రామసంతాపదు: ఖేన దగ్గా శోకాగ్ని నా పురీ. 

ఇతి చింతాపర స్ఫూతో వాజిఖి శృీఘపాతిభి:, 

నగరద్వార మాసాద్య త్వరిత: (ప్రవివేశ హ. 

సుమంత్ర మభీయాంతం తం శతశోఒథ సహసశ:, 

క్వ రామ ఇతి పృచ్చంత స్ఫూత మభ్యు[దవ న్నరాః. 

కేషాం శశంస గంగాయా మహ మాపృచ్చ్య రాఘవం, 

అనజ్ఞాతో నివృత్తి౭స్మి ధార్మికేణ మహాత్మనా. 

తే తీర్ణా ఇతి విజ్ఞాయ బాష్పపూర్ణముఖా జనాః, 

అహో ధిగితి నిశ్వస్య హా రామేతి చ చుక్రుశుః. 

శుశావ చ వచ స్తేషాం బృందం బృందం చ తిష్టతాం, 
హతా: స్మ ఖలు యే నేహ పశ్యామ ఇతి రాఘవం. 

1035 

0 

అధి; 

(ఇతీతి.) త్వరిత; (ప్రవివేశ నగరం జనసంచారశూ న్యం నిశ్శబ్దం వర్తతే. రాజాకా మవస్థాం 

(పాప్త? ఇతి జ్ఞాతుం త్వరితః (పవిష్టవా నిత్యర్థః. 

(తేషా మితి) గంగాయాం గంగాతీరే, నివృత్తోఒస్మీతి తేషాం శశంసేతి సంబంధః, 

(త ఇతి.) తే రామాదయః. 

౮=౯ 

ple 

(90 

(ప[ొవేతి.) బృందం బృందం చ తిష్టతాం సంఘశ స్తిప్టతాం, (హతా ఇతి) యే వయం, 

ఇహ అస్మికా రథే రాఘవం న పశ్యామః, ఇతి అస్మాద్దేతో తే హతా స్పేతి సంబంధః. 

(దానయజ్ఞ వివా హేష్వితి.) దానాదిషు, అంతరా మధ్యే, నాయకమణిన ద్వర్తమానం రామం, వునః 

జాతు కదాచిదసిి న (దక్ష్యామః కిమితి కాకుః. యేన కేనాపి దానే (కియమాణే రామ స్స్యయం. 
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దానయజ్ఞ వివాహేషు సమాజేషు మహత్సు చ, 

న (దత్యామ: పున ర్గాతు ధార్మికం రామ మంతరా. 3 

కిం సమర్థం జనస్యా౭_స్య కిం ప్రియం కిం సుఖావహం, 

ఇతి రామేణ నగరం పితృవ త్పరిపాలితం. శల 

వాతాయనగతానాం చ ప్రణా మనంత రాపణం, 

రామశోకాభితప్తానాం శుశావ పరిదేవనం ౧౫ 

స రాజమార్ల మధ్యేన సుమంత్ర: పిహితాననః, 

యత్ర రాజా దశరథ స్తదేవోవయయా గృహం. ౧౬ 

సోఒవతీర్య రథా చ్చీఘుం రాజవేశ్మ్న ప్రవిశ్య చ, 

క్యా స్సప్రాభిచక్రామ మహాజనసమాకులా:. ౧8 

తత గత్వా తిష్టతి, కిమర్థం ? దేశే కాలే పృాతే చ దాపయితుర. యజ్ఞే ఒసి గచ్చతి. కిమర్థం ? 
స్యాయార్జితధనైః కారయితుం, తత్తత్కర్మ సందేహవిచ్చేదవిస్మృతజ్ఞాపనాదికం కర్తుం చ. 

వివాహే చ మధ్యే గచ్చతి, కిమర్థం? ఉభయవర్గసంఘటనాయ, అసమ్మ తానా మభిమతద్రవిణ 

(పదానాయ, అస్థలితం కర్మణా మనుష్టాపనాయ చ సమాజేషు మహత్సు అన్యతాపి మహాసదస్సు, 

దీర్హసతేష్వ పీత్యర్ణ:. య(త్రకుతా ప్యదృష్టకార్యేష్వితి వా. అత సర్వత హేతు రార్మిక మితి. 

(కిమితి.) అస్య జనస్య, కిం సమర్థం కిం క్షేమంకరం వన్తు? కిం [పియం కిం సుఖావహమితి, 

రామేణ త త్రదభిమతవస్తుప్రద్మాతా రామేణ, ష్మితేవ నగరం పరిపాలితం, నగరశబ్దేన నగరస్థజనా 

లక్ష్యంతే. ఇతి వచ శ్శుశావేతి పూర్వేణ సంబంధః, | ౧౨-౧౪ 

(వాతాయనగతానా మితి.) అన్వంతరాపణం శుశావ ఉభయపార్శ్వస్థానా మాపణానాం 

మధ్య మధ్యే శుశ్రావే త్యర్థః, విభ క్ష్యర్ధేఒవ్యయీభావః. ౧౫ 

(వ రాజమార్లమధ్యే నేతి.) పిహితాననః, జనదర్శనాక్షమతయా. ers 

(సోఒవతీర్యేతి.) రాజనిర్లమాభావేన మహాజన సమాకులత్వం. 0 
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(నసుమంతస్య ప్రత్యాగమనం) 

హర్రె్య ర్విమానై: ఎ పాసాథై ర వేత్యాఒథ సమాగతం, 

హాహాకారకృతా నార్యో రామాదర్శనకర్శితా:. ౧౮ 

ఆయత ర్విమలై ర్నేత్రై ర శ్రువేగపరిప్పుశై:, 

అన్యోన్య మభివీక్షు.౦తే వ్యక్త మార్తతరా: (స్త్రియః. ౧౯ 

తతో దశరథ స్త్రీణాం ప్రాసాదేభ్య స్తత స్తతః, 
రామశోకాభికల్తానాం మందం శుశావ జల్పితం. చిం 

సహ రామేణ నిర్యాతో వినా రామ మిహాగత్కః, 

సూతః కిన్నామ కౌసల్యాం శోచంతీం (ప్రతి వత్ష్యుతి. ౨౧ 

యథా చ మన్యే దుర్జివ మెవం న సుకరం [ధువం, 

ఆచ్చిద్య పుతే నిర్యాతే కౌసల్యా యత్ర జీవతి, ౨౨ 

సత్యరూపం తు తద్వాక్యం రాజ్ఞ: స్త్రీణాం నిశామయకా, 

ప్రదీప్త మివ శోకేన వివేశ సహసా గృహం. ౨3 

(హరైైరితి) హరై్లైః ధనినాం వాసైః, విమానైః స ప్రభూమిగృహైః - “విమానో= స్రీ) 
దెవయానే సప్రభూమిగృహే=పి చేతి వైజయంతీ. (పాసాదైః మహారాజుర్హగృహవిశేషైి: 
ఉపలక్షితాః, నార్యః, సమాగతం రామేణ చినా సమాగతం, సుమంటతక్రమవేక్ష్యం హాహాకారకృతాః 
కృత హాహాకారాః, బభూవు రితి శేషః. ౧౮ 

(ఆయత్తె రికి.) అవ్య క్రం ఆస్పషమితి | కియావిశేషణం, ౧౯-౨౦ 

(సహ రామేణేత్యాది) కశ్లోక్షతయ మేకం వాక్యం. (యఖేతి.) య।తేతి విభ క్తి పకిరూపకో 
“నిపాతః పథమార్థే వర్తతే, యథా 'క ఇళ్ళా వేదయత ని ఇత్యత. యథా యేన (పకారేణ, 
-అస్మజ్ఞ్జీవితం, దుర్జీవం దుఃఖేన జీవనార్హ౦, మన్యే, వవ మేవ కౌసల్యా వుత్రే నిర్యాతే “శత, 

EE ఒర -ఆచ్చిద్య (ప్రసహ్య, జీవతి యత జీనుతీతి యత్, తత్, న సుకరం దుస్పంపాదం, (ధువం మన్య 
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స పవిశ్యాఒవ్చమాం కత్యాం రాజానం దీన మాతురం, 

పుతశోక పరిద్యూన మపశ్యత్ పొండురే గృహే. చిళా 

అభిగమ్య త మాసినం నరెంద మభీవాద్య చ, 

సుమంత్రో రామవచనం యథోక్తం ప్రత్య వేదయక్. ౨౫. 

స తూష్మి మేవ తచ్చుత్యా రాజా విభాంతచేతన:, 

మూర్చితో న్యపత ద్ఫూమౌ రామశోకాభిపీడిత:, ౨౬. 

తతోఒ౦త:పుర మావిద్దం మూర్చిశే పృథివీపతౌ, 

ఉద్ధ్భృత్య బావూ చుకోశ నృపతౌ పతితే కతా. ౨. 

సుమితయా తు సహితా కౌసల్యా పతితం పతిం, 

ఉళ్టాపయామాస తదా వచనం చేద మబవీక్. ౨లా- 

ఇమం తస్య మహాభాగ దూకం దుష్కుర కారిణ:, 

వనవాసా దన్నువా ప్తం కన్నా న్న (పతిభాష సే, ౨౯ 

ఇత్యేకైక వ్యక్త్యపేక్షయా వీకవచనం, విభ క్రి పతిరూపక మవ్యయం వా. (సత్యరూప మితి 1. 
నిశామయజా నిశమయజా, దీర్చ శాందసః, శృణు న్ని త్యర్థః. ౨౧-౨౭. 

(స |పవిశ్యేతి,) వరిడ్యూనం క్షీణం, దివో విజిగిషాయా మితి నిజ్ఞానత్వం. పాండుర ఇతి 
విశేషణా | దాజ్యలక్షీ ర్నాస్తీ త్యుచ్యతే. ౨౪-౨౫ 

(స తూప్టీ మితి, ) తూష్టుంభావహేతు ర్వి(భాంతచేతన ఇతి, ౨౬ 

(తత ఇతి,) ఆవిద్ధం శోకేనాఒభిహతం, అభూ దితి శేషః, మూర్చితే ఆవిద్ధ మాసీత్, పతితే 
బాహూ ఉద్దృత్య చు[కోశేతి విశేషః. ౨౭-౨౮ 

(ఇమ మితి) దూతం సందేశ హరం, దుష్కరకారిణః దుష్కరకార్యకారి ణః, తల 
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చాత 

(సుమంతస్య (పత్యాగమనం) 

అ ద్యేమ మనయం కృత్యా వ్యపతపసి రాఘవ, 

ఊ_త్రిష్ట సుకృతం తేజస్తు శోకే న స్వా తృహాయతా 30- 

దేవ యస్యా భయా (దామం నానుషృచ్చసి సారథిం, 

నేహ తిష్టత్రి కైకేయీ విససబ్ధం |ప్రతిభామ్యతాం. 3౧ 

నా తథోక్త్యా మహారాజం కౌసల్యా శోకలాలసా, 

ధరణ్యాం సపపొతాశు బాపష్పవిప్తుత భాషి.ణీ. 3౨ 

ఏవం విలపతీం దృష్ఞాః కౌసల్యాం పతితాం భువి, 

పతిం చావేత్యు తా స్పర్వా సుస్వరం రురుదుః (స్త్రియః. 33 

తత స్త మంత:పురనాద ముర్జితం సమీక్యు వృద్దా స్తరుణాశ్చ మానవాః, 

సి ప్రుయశ్చ సర్వా రురుదు స్పమంతత: పురం తదాసీక్ పునరేవ సంకులం.8౪ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, స ప్రపంచాశ స్సర్గః. 

(అదేమ మితి.) ఇమ మనయం వు తవివాసనం, సుకృతం శోభనం, శోకే విషయే 

“సహాయతా న స్యాత్ శోకానువర్తనం మా కృథా ఇత్యర్థః. 30 

వ్యసనానుశయకృతతూష్టింభావే హేత్వంతరం కల్పయతి (దేవేతి.) కైకేయీ, 'సేతి శేషః. 

-మిసబ్దం సవిశ్వాసం, నిశ్శంక మితి యావత్. తం 

(సేతి.) బాప్పేణ, వివుతం విలు పం, సగద్గదం యథా భవతి తథా భాషిణీ, ౨ 

(వవమిత్సి) పతిత మితి శేషః. 33 

తత ఇతి.) సమీక్షం |శుతాం, వునరేవ సంకుటం రామగమనకాల ఇవ వాఃకుల మాపీత్.3౪ ( ) కర గత్వా ధీ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యా నే, 

సప్రపంచాశ స్సర్గః, 
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అథ అష్టపంచాశ స్సర్గః 

(ప్రత్యాశ్వస్తో యధా రాజా మోహాక్ ప్రత్యాగతం పునః, 
అథా౭.౭౬ఖాహావ తం సూతం రామవృత్తాంతకారణాక్. గా 

అథ సూతో మహారాజం కృతాంజలి రుసస్థిత :, 

రామ మేవానుశోచంతం దుఃఖశోక సమన్వితమ్. 3. 

వృద్ధం పరమసంత ప్రం నవగహమివ దిపం, 
వినిశ్యసంతం ధ్యాయంత మన్వస్థ మివ కుంజరం. త 

రాజా తు రజసా సూతం ధ్వస్తాంగం సముపస్థితం, 
అ(శుపూర్ణముఖం దీన మువాచ పరమా ర్రవక్. ళా 

క్వను వత్స్యతి ధర్మాత్మా వృక్షుమూల మువొశిత:, 
సోఒత్యంతసుఖిత స్ఫూత కి మశిష్యతి రాఘవః. % 

అథ అష్టపంచాశ స్సర్లః 

——D— 

((పత్యాశ్వస్త ఇతి.) (పత్యాగతః నూతస్యాభిముగాగతః, 
౧ 

(అథేత్యాది) కోకద్వయ మేకం వాక్యం. నవగ్రహం సద్యో గృహతం, అస్యనం వ్యాధి గస్తం శ్రి 

(రాజేతి.) ధ్య్వప్తాంగం రజసా ధూసరితాంగం, ధూతం కంపితం పరమా రవత్ పరవమార ఇవ, దీన ఇత్యర్థః, 
ల్ ఆ 

వూర్వసర్లే యథోక్త మిత్యు కం వివరీతుం (పశ్న మవతారయతి (క్వను వత్స్యతీత్యాదినా.). దుః ఖమిత్యే తత్ డ్రయావిశేషణం. శయనోచితః మహార్హ శయనోచి తః, వ్యాళై రజగరాదిభిః, మృగైె * సింహావ్యా(ఘ్రాదిదుష్టమృగై ౩, ఉపస్థితౌ ఉపాశితౌ, ఆసిత మిత్యాధౌ భావే నిషా. 
అ 

సనా! 

ఆసితం ఆసనం, 
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లు 

(సుమరల్మతేణ శ్రీవామవ్కృత్తాంతనివే వనం) 

చు:ఖస్యా౭_నుచితో దుఃఖం సుమంత్ర శ యనోచిత?, 

భూమిపాలాత్మజో భూమౌ శేతే కథ మనాథవక్. జ. 

యం యాంత మనుయాంతి స్మ పదాతిరథకుంజరా:, 

స వత్స్యతి కథం రామో విజనం వన మాశిత?. ద్ 

వ్యాళై ర్భృగై రాచరితం కృష్ణ సర్పని షేవితం, 

కథం కుమారౌ వైదేహ్యా నార్భం వన ముపస్థితౌ. 6 

సుకుమార్యా తపస్వినాై సుమం[త సహ సీతయా, 
రాజపు[కౌ కథం పొదై రవరుహ్వ రగా ధ్గతౌ. ల 

య 

సిద్ధార్థ! ఖలు సూత త్యం యేన దృష్టా మమాత్మజా, 

వనాంతం (పవిశంతౌ తా వశ్వినా వివ మందరం. ౧౦. 

కి మువాచ వచో రామ: కి మువాచ చ లక్ష్ముణ;, 

సుమంత్ర వన మాసాద్య కి మువాచ చ మైథిలీ. ౧౧. 

ఆసితం శయితం భుక్తం సూత రామస్య కీర్తయ, . 

జీవిష్యా మ్యహ మేకేన యయాతిరివ నాధుషు. ౧౨ 

మానో 

శయితం శయనం, భుక్తం భోజనం చ, కిర్తయ. వితేన రామసంబంధ్యాసనాదికి ర్రనేన, అహం 

సాధుషు యయాతిరివ జీవిష్యూమి యయాతి స్సృత్సూ పతేయ మితిందం |పార్థ్య స్వర్గాత్ అష్ట స్పాధు. 

సమాగమం పాహ్య యథా నివృ త్తదుఃఖోఒభూత్ తద్వ దహమపి నివృత్తదుఃభో భవిమ్యా 

మీత్యర్థః. క - C౫ 

(131) - 



క్లే౦04పై శ్రీమదామాయజే,. గోవింద రాజీయవిశిస్పే. 

ఇతి సూతో నరేం[దేణ చోదిత సృజ్ఞమానయా; " 
ఉవాచ వాచా రాజానం సణాష్పపరిరబ్దయా. _ __ 0 

వు అబ్రవీ న్మాంంమహారాజ ధర్మ. మేవానుపాలయోకాం. ౨. 

ఆంజలిం రాఘవః కృత్వా శిరసా౭-భి ప్రణమ్య చ . ళు 

అ సూత మద్వచనా తస్య తాతస్య విదితాత్మన:,.,, _. or 
శిరసా వందనీయస్య వంద్యా పాదౌ మహాత్మనః, . ౧౫ 

సర్వ మంతఃపరం వాచ్యం సూత ముద్వచన్నా త్వయా; 5 

ఆరోగ్య మవిశేషేణ యథార్హం 'చాఒభిపాదనంం ” / ౧౭. 

మాతా చ మమ కౌసల్యా కుశలం చాభివాదనం, 
అపపమాదం౦ం చ వక్షవ్యా బూయా శ్రైనా మిదం వచః. -. ౧2 

ధర్మనిత్యా యథాకాల మగ్న్యగారపరా భవ; ' 
దేవి దేవస్య పాదౌ. చ దేవవక్ పరిపాలయ. ౩. , ' రం 

(ఇతీతి.) బాప్పపరిరబ్దయా కరళగతబాస్పరుద్ధయే త్య అతవీవ సజ్జమానయా ఫ్టలంత్యా, 

స్ట గతా ఏతి ధాతుః. ధాతో రనేకార్థ త్యా ద్యత న్థలనార్థకళ,'" ' ee ౧౩ 

(సూతేతి.) వంద్యా వందనీయా, - - ౧౪-౫ 

(సర్వమితి.) అంతఃపురం, ఆరోగ్య మభివాదనం చ వాచ్యం. |బూజో ద్వికర్మకత్వా 

దృపధానకర్మ ణ్యంతఃవురే [పథమా, కృతాఒభిహితత్వాత్, వీవ ము త్తరక్లోకేషి. ౯౬ 
న u Vw ఈ 

(మాతేతి.). ఆప్రమాదం ధర్మే భర్తరి చ, ఇదం వక్ష్యమాణం. "- WoT be 

(ధర్మ నిత్యేత్యాది.) అభిమానం గర్వం “గర్వోభిమానోఒ హంకారి ఇత్యమరః. కులాభి మాన 

మిత్యర్థః, మానః చిత్తసమున్నతిః, జ్యేష్టప వత్తీత్వనిబంధనాం చిత్తసమున్నతి _మిత్యర్థః. 

్వ 



అయో ధ్యాక'ళ్లే- అష్టపంచాశస్పర్ల: 1047 
ల 

ఇ (సుమంతేణ శ్రీరామవృత్తాంతనివేదనం) 

అభిమానం చ మానం చ త్యక్త్వా వ్ర్తస్వ మాతృషు, 

ఆను రాజాన మార్యాం చ కైకేయీ మంబ కారయ ఆకా 

కుమారే భరతే వృత్తి ర్య ర్తితవ్వా చ రౌజవక్, 

అర్థ జ్యేష్టా హి రాజానో రాజధర్మ మనుస్మర. - ౨౦ 

భరతః కుశలం వాచ్యో వాచ్యో మద్వచనేన చ, 
సర్వా స్వేవ యథాన్యాయం వృత్తిం వర్తస్వ మాత్మమషు. ౨౦ 

వక్తవ్యశ్చ మహాబౌహు రిక్వాకుకులనందనః, 
పితరం యౌవరాజ్యస్థో రాజ్యస్థ మనుపాలయ. వివ 

అతిక్రాంతవయా రాజా మా స్మైనం వ్యవరొరుధః, 

కుమార రాజ్యే జీవ తం౦ తస్యై వా౭_౭_జ్ఞా( ప్రవర్త నాక్. ౨౩. 

అను రాజాన మార్యాం చ కారయ అనుకారయేత్యర్థః. వ్యవహితా శ్చేతి వ్యవహిత (పయోగః. 

అన్వితి తుల్యార్థే * “పశ్చా త్సాదృశ్యయో ర న్వి త్యమరః. రాజానం కైకేయీంచ తుల్య 

నునువర్త స్వెత్యర్థః. రాజవత్ రాజ్జీవ, వృత్తి ర్వర్తితవ్యా, ఉపదారః కర్తవ్య ఇత్యర్థః, 

అర్థ జ్యేష్టాః 'ఆర్థెనై వ జ్యేష్థూః, నతు వయసేత్యర్థః, ౨౦ 

(భరత ఇతి.) భరతః కుశలం వాచ్యః, త్వయేతి శేషః, వాచ్యో మద్వచనేన చ మయోక్త 

మిత్యపి వాచ్య ఇత్యర్థ:. యద్వా, భరతః మద్వచనేన కుశలం వాచ్యః. సర్వాస్వేవ మాతృషు, 

యథాన్యాయం యథాకమం, వృత్తిం వర్తస్వ వృత్తిం కురు, శుశూషస్వేత్యర్థః. ఇతి వాచ్య శ్చేతి 

ద్వితీయవాచ్యపదాన్వయః. ౨౧ 

(వక్తవ్య ఇతి,) రాజ్యస్థం (పధానరాజ్యస్థం, మా వ్యవరోరుధః అవరుద్ధం మా కారీః, 

అతికాంతవయస్కత్వా దితి తృ త్ర హేతుః. కుమారరాజ్యే యౌవరాజ్యే, జీవ భోగాళ భుజ్ క్ష్వేత్యర్థః. 

ఇతి చ వక్తవ్య ఇత్యన్వయః. | ఎి౨-౨ 3: 



1044 . శ్రీమద్రామాయణే గోవిందరాజీయవశిస్టే 

అబవీచ్చాపి మాం భూయో భృశ మ[శూణి వర్తయకా, 
మాతేవ మను మాతా తే [దష్ట్యా పుతగర్ధినీ, 

ఇ త్వేవం- మాం మహారాజ (బువ న్నేవ. మహాయశా:, 

రామో రాజీవతా[మాక భృశ మశూ బ్యవర్తయక్. 

లక్షుణస్తు సుసంక్రుద్దో నిశ్వసకా వాక్య మబవీక్, 

'కేనాఒయ మపరాధేన రాజపుత్రో వివాసిత:. 

రాజ్ఞా తు ఖలు కె కేయ్యా లఘు కా శిత్వ శాసనం, 

కృతం కార్య మకార్యం వా వయం యేనా౭. భిపీడితాః. 

యది [పవాజితో -రామో లోభకారణకారితం, 

వరదాననిమి"త్తం వా సర్వధా దుష్కృతం కృతం. 

ఇదం తావ ద్యథా కామ మీశ్యరస్య కృతే కృతం, 

రామస్య తు పరిత్యాగే న హేతు ముపలక్షయె. 

అసమాత్ష్యు సమారబ్రం విరుద్ధం బుద్దిలాఘవాత్ , 

జనయిష్యుతి సం (కోశం గాఘవస్య వివాసనం. 

వ్ 

౨ 

౮ 

(ఆ బవీ దితి.) ఆ శూణి వరయజ, కరిష్యమాణమాతృవిషయపీడాస్మరణా డితి హృదయం, 

స్వస్య మాతృవిషయశు[శూమోయా అలాభాద్యా అశువర్తనం. మమ మాతా స్వమాతేవ త్వయా 

(దష్టవ్యా, ఇతి భరత ముద్దిశ్య మాం (బువన్నేవ భృశ మ్మశూ ణ్యవ ర్హయత్. శోకజనితర క్రిమాన 

మాహ (రొజీవత్మామాక్ష ఇతి.) అనంతర మృశుమోచనం తతో వ క్రవ్యస్యానుచితత్వాత్. అము 

మాశయ ముత్తరత సీతాపహరణానంతర ముద్దాటయిష్యతి - ను ప్రపపమత్తకుపితానాం వచనై 

ర్భావజ్ఞానం (దష్టవ్య మితి న్యాయేన. చక 

[లక్ష్మణ స్వితి.) తుశబ్దేన రామవన్న సర్వధా హృదయం జుగో పేళ్కుక్తం.. (రాజ్ఞోతి) 

యేన వివాసనేన, వయ మభిపీడితాః - త ద్వివాసనం, అకార్యం తు అకార్యమేవ. రాజ్ఞాతు 

కై కేయ్యాః అఘుశాసన మా శిత్య, కార్యం వా కార్య మివ, కృతం ఖలు." యద్వా, రాజ్ఞా ఖలు, 
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(సుమం తేణ్ల శ్రీరామవృత్తాంతనివేదనం) 

అహం తావ న్మహరాజే పితృత్వం నోవలక్షయే, 

భ్రాతా భర్తా చ బంధుశ్చ పితా చ మమ రాఘవః. ఈం 

సర్వులోకప్రియం త్యక్యా సర్వలోకహితే రతం, 

సర్వలోకోఒనుర జ్యేత కథం త్వాఒనేన కర్మణా. 3౨ 

సర్య(పజాభిరామం హి రామం (పవాజ్య ధార్మికం, 

సర్యలోకం విరుధ్యేమం కథం రాజా భవిష్యసి. 3౩ 

లఘు కుచ్చం, కైకేయ్యా శాసన మ్మాశిత్యాకార్య మేవ కార్యం కృతం. యేన కార్యేణ వయ 

మభిపీడితాః, | పతిజ్ఞాతార్థ పదానస్య కథ మకార్యత్వం? త్మతాహ (యదీతి.) రామః (ప(వాజితో 

యది (ష్మవాజిత ఇతి యత్, వతత్, లోభకారణకారితం, వరదాననిమి త్తం వా కై కేయ్యాః (ప్రత్మిశుత 

వరదాన నిమిత్తం వా, సర్వదా దుష్కృతం కృతం. వరదానసమయే వరద్వయస్య భర్షతాభిషేక 
రామనిమ్మాసనరూపేణ వినియోగాభావాత్. యదిశబ్దస్వార స్యానురోధేనేత్త్రం వా యోజనీయం - 

లోభకారణకారిత మితి [కియానిశేషణం, రామః లోభకారణకారితం వా వరదాననిమి త్తంవాపి 

యది (పవాజితః, తథాపి సర్వధా, దుష్కృతం ఆకార్యం, రాజ్ఞా కృతం. న రాజ్యం ధ్రాస్యామీతి 

(పతిజ్ఞాతుం శ క్యత్వాత్, జ్యేష్టవుతవివాసనస్యానుచితత్వా చ్చేతి భావః “న త్వేకవు తం దద్యా 

న్న శ్వేవ జ్యేష్టవుత' మితి హి స్మర్యతే. లోభకారణకారిత ఇతి పాఠే-రామవిశేషణం. లోభరూప 

కారబేన (పేరిత ఇత్యర్థః. (ఇద మితి.) రామస్య పరిత్యాగే హేతుం, నోపలక్షయే. కింతు 

ఈశ్వరస్య కృతే స్వతంత్రవ్యాపారే స్థ స్టితేన, రాజ్హేతి శేషః - ఇదం రామ్మషః వాజనం, యథాకామం 

ఛావత్ యథేచ్ళ మేవ, కృతం. యద్వా, ఇదం రామవివాసనం, ఈశ్వర స్య కృతే ఈశ్వర 

[పయోజనాయ, యథాకామం కృతం కేవల మీశ్వర్మ పెరణేన శాస్త్ర) మనపేక్ష్య కృత మిత్యర్థః. 

హె యస్మా, ద్రామస్య పరిత్యాగే హేతుం నోపలక్షయే. పరిత్యాగహేతుదోషసచ్చావే హి వుత 

వివాసనం శాస్త్రీయం స్యాత్, అయం చోపసంహారశళ్లోకః, యథేష్టకరణం చేత్ కథ మనుత ప్తవా 

(నాజేత్య తాహ (అసమీక్షే రతి.) విరుద్దం, అతవీవ ఆసమీక్ష్య అనాలోచ్య, బుద్ధిలాఘవాత్, 

సమారబ్ధం కృతం, రాఘవస్య వివాసనం. సంకోశం దుఃఖం జనయిష్యతి జనయతి. అతో 

రాజ్ఞోఒనుకాప ఇతి భావః. పితా కథం నింద్య? ఇత్యటత్రాగా (అహ మితి.) “గురో రప్యవలిప్తస్య 

కార్యాకార్య మజానతః, ఉత్పథం (పతిపన్నస్య పరిత్యాగో విధీయతి ఇతి వచనా దితిభావః, 



₹016 =. శ్రీమృదామాయణీ, గోవింద రాజీయవిశ్టే 

జానకీ తు మహోరాజ నిశ్వసంతీ తపస్వినీ, 

భూతోప పహతచిత్తేవ విష్టితా విస్మితా స్థితా. తళా 

అదృష్టపూర్వువ్యసనా రాజపుక్రీ యశస్వనీ, | 

తేన దుఃఖేన రుదతీ నైవ మాం కించి ద(బవీక్. . ౫ 

(ఖాతా రాఘవ నీవ మమ పితా “జ్యేష్ట భాతా పితృసమి ఇత్యు క్రేః, తస్య పితృత్యాభావే=పి. 

భ ర్మృత్వ మౌసే స్త్యెవే త్యాశంక్యాహ (భ రాచేతి.) స్వామీ త్యర్థః, కిం బహునా, బంధు స్పర్వవిధోఒపి 

రాఘవ వీవ. వీతేన పరమైకాంతిభిః (పొకృతపి తాదయః పరిత్యాజ్యాః, భగవానేవ నిరుపాధికః 

పితా భర్తా .బంధుశ్చే. త్యుక్తం భవతి. కథం ముఖ్యం పితరం విహాయ గౌణ మనువర్తసే ? 

త్ హ (సర్వలోక (పియమితి.) అనేన కర్మణా |పియవుత్మపృవాజనరూప, కూరకర్మణా, సర్వ 

లో హితే రతం సర్వలోక పియం, రామం త్యక్త్వా, అనేన కర్మ ణోపల క్రితం సర్వలోకాహితే రతం 

సర్యలోకా[పియ మిత్యర్థః. త్వా త్వాం (పతి, సర్వలోకః కథ మనురజ్యేత ? కశ్చిత్ భరత 

తుల్యోఒనురజ్యతాం, నతు సర్వోఒపీతి భావః. సర్వలోకనిరుపాధికబంధుం త్యక్త్వా సోపాధిక 

జంధుం త్వాం కథ మా(శయేయ ? మితి హృదయం. అనేశే త్యుక్తం (పపంచయతి (సర్య(ప్రజాభి 
రామ మితి) కథం రాజా భవిష్యసి ? త్యేవం రాజానం [బూహీ త్య(బవీదితి వూర్వేణాన్వయః, 
సుమం(త పేషణవేళాయాం లక్ష్మ ణాదివాక్యాశవణే౭_పి అత సిద్ధవ దనువాదసామర్థ్యా త్తదానీ 

మేవ ముక్త మిత్యవగంతన్యం. లా 

(జానకీత్వితి,) తుశట్టేన లక్ష్మణా ద్వైషమ్య ముచ్యతే, లక్ష్మణో రామశోకవికార మాలక్ష్య- 

హృదయనిహితం వచసోద్దాటితవాక్షా, సీతాతు న తథేతి. మయోచ్యమానం సీతాశోకానుభావ మాకర్ణ 
క్షుబహృదయేన త్వయా న భవితవ్య మితి ద్యోతయితుం మహారాజేతి సంబోధనం దయ 
కోకాతిరేకేణ నిశ్వసంతీీ మనస్వినీ గంభీరమనస్కా. బూతోపహతచి త్రేవ, విప్పితా స్తిమి_ 
విసి కా 'విస్మితేవోత్సుల్లన యనా, స్టితా. 3౪ 

(అదృష్టవూర్వవ్య సనేతి.) అదృష్టవూర్వవ్యసనా అననుభూతవూర్వవ్యసనా, తతత హేతుః 
(రాజవు|తీతి) (యశ స్వినీతి) తదానీమ ప్యనుదిత శెకేయోనిందాత్యేన కీర్తిమతీ, తేన దుఃఖేన 
భ_రృదుఃఖదర్శనజడుః ఖేవ, రుదతీ రోదనానుభావవతీ సతీ, మాం కించి దపి నై వాఒబవీత్, 
కేనచిత్ సంభాషణస్యా హ్యస హ్యత్వాత్. 3౨ 



అయో ధ్యాకాళ్టే-వికోనషష్టితమస్సర్ల; 1047 

(నుమంతేణ శ్రీ రామవృత్తాంతనివేదనర్శ, 

ఉద్వీక్షమాణా భర్తారం ముఖేన పళిశుష్యత్తా ౬ -- 
ముమోచ సహసా బాప్పం మాం ప్రయాంత'ముదీక్ష్యు:నా. 3౬ 

తథైవ రా మో౬ శుముఖ "కృతాం జలి: స్థితో=_ భవ ల్లక్మణ" 'బాహుపాలిత:, 

తథైవ సీతా రుదతీ తపస్వినీ -నిరీక్షుతే రాజరథం తథైవ మాం. 32 

ఇతి శ్రీమదామాయకే, అయోధ్యాకాండ, అన్టపంచాశ స్సర్గః ఫం 

అథ వీకోనషప్పితను స్సర్గః 

ఈ (ఇతి |బువంతం తం సూతం ౦ సుమంత్రం మం త్రిస శ్ర క్రమం, 

(బ్రూహి శేషం పున రితి రాజా వచన మబవీక్. | 

తస్య తద్వచనం [శుత్వా సుమంక్రో బాప్పవిక్లబ:, 

కథయామాస భూయో=పి రామసం దేశవి స్తరం. 

(ఉద్వీక్షమాణేతి.) తతో భర్తోర మశుముఖ ముద్వీక్షమాణా సతీ, పరిశుష్యతా మ్రుఖేన్లోప 
-లక్షితా, మాం (పయాంత ముద్వీక్ష్య సహసా బాష్పం ముమోచ. రథే గతే కథం పద్భ్యా మేవ 

క్రూరం కాంతారం చధిష్యతి రామ? ఇతి హృదయం ధారయితు మశక్తా అతూణి ముమో 

-చేతృర్లః, ౬-32 
@ _ = ) య 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే,. శ్రీరామాయణభూషతే, పీతాంబరాఖ్యానే, అరాధ్యాకాండవ్యాఖ్యానె, 

అష్టపంచాశ స్సర్గః, 

శా గా — 

J 

"'- అత్రి (బువంత మిత్యాదీసార్థశత్వార క్లోకాః బహుషు కోశేషు, విద్యమానత్యా ద్యత్రదర్శితాః, 
Ht చీ న 7 ఓ _ ల ఇ = (| అ 

స 

we చా 



1048 : శ్రీమద్రామోయభి, గోవిందరాజీయపిశ స్పై 

జటా: కృతొ మహారాజ చరవల్మలధారిజౌ, 

గంగా ముత్తీర్య తౌ వీరౌ ప్రయాగాభిముఖౌ గతౌ. 

అ(గతో లత్ముజో యాత: పాలయజా రఘునందనం, 

అనంతరం చ సీఠాఒథ రాఘవో రఘునందన: 

తాంస్తథా గచ్చతో దృష్టా నివృత్తో=స్మ్యవశ స్తదా.) 

మమ త్వశ్వా నివృత్తస్య న |పొవర్తంత వర్మని, 

ఉష్ణ మ।శు (ప్రముంచంతో రామే సంప్రస్థితే వనం. గా 

ఉభాభ్యాం రాజపు తాభ్యా మథ కృత్వాఒహ మంజలిం, 

ప్రస్థితో రథ మాస్థాయ తద్దు*ఖ మపి ధారయజా. వా 

గుహేన సార్ధం తత్రైవ స్థితోఒస్మి *దివసాకా బహూకా, 

అథ వీకోనషష్టితమ స్పర్షః 

అవా. అహాటాా 

(మమేతి) మమ వర్మని మత్సంబంధిని మార్గే. న 1పావర్తంగ నవవియోగక్తే శా- 

దీతి భావః, ౧ 

(ఉభాభ్యామిళి.) రాజవు తాఖ్యా మితి చతుర్ధి. తద్దుఃఖం తాదృశం దుఃఖం. తీ 

(గూ హేనేత్సి) గు హేనసార్ధం, తత్స్నేహితజనసందర్శన మపి క్లేశాపహ మితి భావః, 

తతై౨వ, నతు వర్హ్మని. చివసా నితి బహువచనేన కపింజలాధికర ణన్యాయేన (తిత్వసిద్రి రిత్యేతే. 

వస్తుతస్తు వనస్పతిమూలే ఏకం దినం, భరద్వాజ్మాశమే ద్వితీయఎ, యమునాతీరే తృతీయం. 

ఈ ఆయ మర్థః = సేతారామలక్ష్మణై సృహ గంగాం (పాప్య గుహేన నహ స్థిత దివస 

స్త్వేకః, రామస్య గంగో త్తరణానంతరం వటమూలావస్థానదివస స్త్వేకః, రామస్య భరద్వాజా 
శమ పా ప్రించసే భరద్వాజా (శొమా ద్యావ త్స 5(శేషితచారాగమనం తావ ద్ధివస స్త్వేక =. 



అయోధ్యాకాణ్డే-వఏకోనషష్టితమస్సర: 1049 

(సుమంతేణ స్వానుభవనివేదనం) 

ఆశయా యది మాం రామః పున శృబ్దాపయే దితి. తు 

విషయే తే మహారాజ రామవ్యసనకర్శితా:, 
అపి వృతా: పరిమూనా స్పపుష్పోంకురకోరకా.. ఖు 

చతుర్ధే చిత్రకూట (పవేశః, పంచమే గుహచారై స్తత్ సర్వం నివేదితం, షష సూతనిర్లమః. 
యద్యా, ద్వితీయదినె భరద్వాజాశమే రామస్య చిత్రకూట గమనవ్యవసాయాత్, తృతీయడినే. 

చారై ర్నివేదనం. చతుర్ధే సూతనిర్ల్గమః. ఆతః (తీ౯ దివసాకా గంగాకూలే స్థితోఒస్మిత్యర్థః. 

బహూ నితి విశేషణా (దామవియోగేన వకై కస్య దివసస్య కల్పవత్ [పతిభాన మితి దర్శితం, 

పునశ్శబ్దాపయేత్ వునరాహ్యయేత్, వనచరముఖేనెతి హృదయం, శబ్ద్లశ బ్బా వ తత్కృతావుగంతో 

ప్యయ మస్తి, అతోంకాపషయతీత్యాదివత్ సిద్ధం. 3 

అథ రామస్య సర్వాంతర్యామితాదాత్మరం సూచయితుం సర్వేషాం రామవిరహ క్లేశం 

వర్ణయతి. యద్వా, కై కేయీ(పియార్థ మవిచారేణ సహసా కృతం కార్యం సర్వక్షోభనిమిత్త మభూ- 

దిత్యాహ (విషయ ఇత్యాది.) విషయే దేశే “దేశవిషయా తూసవర్తని మిత్యమరః, అపిశబ్దేన 

లతాదయ స్పముచ్చీయంతే. వ్యాధ్యాదినా వీకదేశగ్గానిం వ్యావర్తయితుం (సవుప్పేత్యాది.), 

సవుష్పాంకురకోరకాః - పుష్పాణి అభినవవికసితాని, అంకురాః శాఖాసు నవపల్లవోద్భేదాః. 

కోరకాః కలికాః “కలికా కోరకః వృమా' నిత్యమరః. తైస్సహితాః, వృక్షా అపి పరిన్లూనాఖ్న 

కఠినకోమల విభాగ మంతరేణ సర్వ మేకదైవ పరిమ్లాన మభూ దిత్యర్లః. ఇ 

నీవ మాహత్య !తిదివసాః. అతః బహుత్వస్య (తిత్వే పర్యవసానాత్ 'స్థితోఒస్మి దివసా నహూి 

నిత్యస్యాఒవిరోధః, కించ రామస్య భరద్వాజా శమ్మపాప్తిదివసే, భరద్వాజా శమా చ్చారాగమనా 

నంతరం, తస్మి న్నేవ దివసే శృంగిబేరవురా న్నిర్లత్య తృతీయదివససాయంకాలే సుమంత్ 

స్యాయోధ్యా పవేశ సంభవాత్, “తతః సాయాహ్న సమయే తృతీయేఒహని సారథిః, అయోధ్యాం. 

సమన్నుపాప్య నిరానందాం దదర్శహే” తి వూర్వసర్లోక్తస్యా ప్యవిరోధ ఇతి సర్వం సమంజనం. 

ఇతి త త్వదీసికా. 

[132] 



1050 శ్రీమద్రామాయణ, గోవిందరాజీయపిశిస్టే 

ఉపతప్తోదకా నద్యః పల్వలాని సరాంసి చ, 

పరిశుష్కు_పలాశాని వనా న్యుపవనాని చ. x 

న చ సర్పంతి సత్తాని వ్యాళా న ప్రచరంతి చ, 

రామశోకాభిభూతం త న్నిష్కూజ మభవ ద్యనం. ౬ 

లీనపుష్కురపకాశ్చ నరేంద కలుపోదకా:, 

సంత ప్రపద్నా: పద్మిన్యో లీనమీనవిహంగమా:. జ 

జలజాని చ పుష్పాణి మాల్యొని స్థలజాని చ, 

నా౭_ద్య భాం త్యల్పగంధథిని ఫలాని చ యథాపురం. రా 

(ఉపతప్తోదకా ఇతి) అకార్స్యేనోపత ప్రత్వవ్యుదాసాయోదకపదం. తేనాతపకార్యోపతాప 

వ్యావృత్తిః. పల్యలాని సరాంసి చ, పల్వలానీతి దృష్షైంతార్థల. వీవం వనానిత్యపి, అనేనాల్వాధిక 

విభాగ మంతరేణ పరితప్తత్వం ద్యోత్యతే. ఉపతప్తోదకా ఇతి పదం లింగవిపరిణామేన పల్యలాదౌ 

మయోజనీయం. వనాని సంతతజలసేక మంతరేణ (పవృద్ధాని కఠినాకారాణి ఉపవనాని జలసేకేన 

(వృద్ధా న్యతికోమలాని, పరిశుష్కపలాశాని వకరూపేణ శుష్కప్మతాణి “పతం పలాశ” 

మిత్యనుర ః, x 

(నేతి) న సర్పంతి న గచ్చంతి, కింతు స్తబ్ధ్బతయా తిష్టంతి. సత్తాని జంతవః, వ్యాళాః 

హిం సపశవః సర్వదా సంచారస్వభావాః, గజా వా, న (పచరంతి ఆహారార్థ మపి న సంచరంతీ 

త్యర్థః. గమనవ చృబ్లోఒపి నాస్త్రత్యాహ (నిష్కూజ మితి.) నిష్కూజం నిశ్శబ్దం, ౬ 

 (లీనవుష్కరపత్రా ఇతి.) లీనవుష్కరపత్రాః గ్లాన్యతిశయేన జలాంతర్విలీనవద్మవ తాః, 
లీనా సృంచారరహితాః, విహంగమాః జలకాకాదయః. ౭ 

(జలజానితి.) మాల్యాని వుష్పాణి “మాల్యం వుప్పే వుష్పదామ్నుితి వైజయంతీ, 

యథావురం యథావూర్వం, అల్పగంధినీతి మత్వర్థీయ ఇనిః, స్వభావస్య దు స్యజత్యా దల్పత్వం. 

ఫలాని రసాలపనసాదీని, లా 
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(సుమం|త్రేణ స్వానుభవనివేదనమ్) 

అతో ద్యానాని శూన్యాని (పలీనవిహగాని చ, 

న చాఒభిరామా నారామాకా పశ్యామి మనుజర్దభ . ౯ 

[పవిశంత మయోధ్యాం మాం న కశ్చి దభినందతి, 

నరా రామ మపశ్యంతో నిశ్శసంతి మహుర్ముహు:. ౧౦: 

దేవ రాజరథం దృష్టా వినా రామ మిహాగతం, 

దుఃఖా ద|శ్రుముఖ స్పర్వో రాజమార్శగతో జనః. ౧ 

హర్మైై ర్విమానైః ప్రాసాదై రవేత్యు రథ మాగతం, 

హాహాకారకృతా నార్యో రామాదర్శనకర్శితా:. ౧౨ 

ఆయశై ర్విమలై ర్నే శ్ర రశ్రువేగపరిప్పుతైః:, 

అన్యోన్య మభిఏీకుంతే౭_వ్య క్ర మార్తతరా; స్త్రియః. ౧౩ 
2] 

(ఆతేతి.) ఉద్యానాని ఆ(క్రీడాః - “వుమా నాక్రీడ ఉద్యాన' మిత్యమరః. శూన్యాని నిర్భనాన్సి 

(పలీనాః నీడేషు మూర్చితాః, విహగా శుకసికశారికాదయః యేషు తాని తథోక్తాని ఆరామాఇ 

కృ(తిమవనాని “ఆరామ స్ప్యా దుపవనం కృతిమం వన మేవయి దిత్యమరః, న చాభిరామాకా, 

కింతు నిశ్శీకాజ పశ్యామీత్యర్థః. ల 

(దేవ రాజరథ మితి.) దేవరాజరథ మిత్య(త దేవేతి సంబోధనం. ౧౧. 

(హర్యై రిత్యాది) శ్లోక ద్వయ మేకాన్వయం. హాహాకారకృతాః కృత హాహాకారా!, ఆయతై 

రిత్యకువేగాతిశయో_క్ష్యర్థః. నిరంజనత్వం ద్యోతయితుం విమలై రిత్యు క్త. ఆభివీక్షంతే వ్యక్త 

మిత్య[(త్ర అవ్యక్త మితి పదచ్చేదః. ౨౨-౧౩ 
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నా౭_మితాణాం న మిశ్రాణా ముదాసీనజనస్య చ, 
అహ మార్తతయా కించి ద్విశేష ముపలక్షయే. ౧౪ 

అపహృష్టమనుమ్యో చ దీననాగతురంగమా, 

ఆర్త స్వరపరిమ్లానా వినిశ్శ్వసితనిస్వనా. ౧౫ 

నిరాసంచా మహారాజ రామప్రవాజనాతురా, 

కౌసల్యా పుత్రహీనేవ అయోధ్యా ప్రతిఖాతి మా. ౧౬ 

సూతస్య వచనం (శుత్యా వాచా పరమదీనయా, 

వాష్పోపహతయా రాజా తం సూత మిద మ।బవీక్. ౧8 

కకేయ్యా వినియక్తేన పాపాభిజనభావయా, 
మయా న మంత్రకుశ లై ర్వృద్ధై స్సహ సమర్థితం. ౧౮ 

(నాఒమి(త్రాణా మితి.) ఉదాసేనేత్య(తాపి న ఇనుషజ్యతే, అమ్మితాణాం, తవేతి శేష;, 

'రామన్యాఒమి(త్రప్రసంగాభావాత్. యద్వా, పెరజనస్యా=_మి[తాణాం పారజనస్య మితాణాం చ, 

ఉదాసినజనస్య ఉదాసేనజనాపేక్షయా, ఆర్హతయా హేతునా, విశేషం నోపలక్షయే, కృతచిత్ 
వురుషే మితాణి చ న స్వకార్యాణి కుర్వంతి, నాపి శే త్రవోపీతి భావః. ౧ళ్ల 

(అ పహృష్టమనుషేత్యాది) కోకద్వయ మేకాన్వయం. వినిశ్వసితనిన్వనా దీర్హ నిశ్వాస 

స్వనయుక్తా, యద్వా, వినిశ్వసితస్యేవ నిస్వనో యస్యా స్పా, వా వ్యాధి వి శేపోప రుద్ద నిశ్వాసజనవ 
చవిరతహాహాకారయు కేత్యర్థః. సన్ని హితతేన కాసల్యాం దృష్టాంతీకరోతి (వుతహినా) వృత 
వియుక్తా, వీతావతా (పబంధేన రామస్య సర్వాత్మకతా బుషిణాఒనుసంహితేతి (పబంధగత 
వస్తుధ్వనిః. = ౨౬-౧౮ 

| సుమంతే స పృష్ణస్యో త్తర మభిధాయ తతో=_దికం రాజ్యవురుషక్షోభాదికం కథయతి సతి 
త్రన్మమాకృత్యకరణద్యోతనార్హ మితి బుధ్వాంగీకారేణో త్రర మాహ (కై కేయ్యుతి.) వినియుక్తేన 
సషతిజ్ఞాం పతిజానీప్వ యది త్వం కర్తు మిచ్చస్కి అథ త ద్వ్యాహరిష్యామి యదభిపార్ధితం మయే” 
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౧ 

(దశరథస్య శోకో దేకః) 

న సుహృద్బి ర్న చా౭ మాశ్ర ర్మం|తయిత్యాచ నైగమైః, 

మయా=య మర్గ స్సంమోహాక్ (స్ర్రీహేతో స్పహసనా కృతః. ౧౯ 

భ వితవ్యతయా నూన మిదం వా వ్యసనం మహత్, 

కులస్యా౭_స్య వినాశాయ (ొప్తం సూత యదృచ్చయా. ౨౦ 

సూత యద్యస్తి తే కించి న్మయా తు సుకృతం కృతం, 

త్వం [వాపయాశు మాం రామం (ప్రాణా సృంత్యరయంతి మాం. ౨0 

య ద్యద్యాపి మమైవాజ్ఞా నివర్తయతు రాఘవం, 

న శక్ష్యామి వినా రామం ముహూర్తమపి జీవితుం. ౨౨ 

త్యుక్తకమేణ విశేషేణ నియోగం (ప్రాపితేనేత్యర్థః,. పాపాభిజనభావయా పాపవిషయ 

జన్మభూమ్యుభి|పాయయు క్రయా. యద్వా, పాపో యోఒభిజనభావః కుల కమాగతో=_భిపాయ, 

స్ప యస్యా స్తయా “కులేఒప్యభిజనో జన్మభూమా విత్యమరః. 'శంన మే జీవ వామావాన 

నూ మపహసిష్యసీ" త్యుక్తవత్యా మాతృతుల్యస్వభావయేత్యర్థః. న సమర్థితం న విచారితం. ౧౮ 

(న సుహృద్భి రితి.) నిగమః వురం “వురం వణిక్సథో వేదో నిగమి ఇత్యమరః. 

తత భవాః నైగమా తైః. అతాపి నేత్య్వమషజ్యతే. ఇయ మర్దః రామపవాసనరూపార్థః, 

సుహృద్భి ర్మంతయిత్వా న కృత; అమాతై కశ్చ మంతయిత్వా న కృతః, నైగమైశ్చ 

మంతయిత్వా న కృతః. కింతు (స్రీ) హేతో స్పంమోహాత్ సహసా కృతః. ౧౯ 

(భవితవ్యతయేతి.) అథవా ఇదం వ్యసనం, యదృచ్చయా దృష్టహేతుం వినా, భవితవ్య 

తయా, పాపేన [పాప్రమితి సంబందః, | ౨౦ 

(సూతేతి.) తే తుభ్యం, సుకృత ముపకారః, సంత్యరయంతి నిర్జిగమిషంతీి త్యర్థః. ఎం 

(యదీతి.) అద్యాపి అస్యాం విపద్యపి, మమైవాఒ౭జ్ఞా యది [(పవర్తతే తదా శాఘవం 

_.నివర్తయ, తుశ బ్రోఒవధారణే. ౨శ=ఎ౨౩ 



1054 (శ్రీమ(దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి స్నే 

అథ వాపి మహాబౌవు ధతో దూరం భవిష్యతి, 

మామేవ రథ మారోప్య శీఘ్రం రామాయ దర్శయ. ౨. 

వృ త్తదంహ్షోో మహేష్వాస: క్వాఒసొ లక్ముణపూర్వుజ:, 

యది జీవామి సాధ్యేనం పశ్యేయం సీతయా సహ. ౨౪ 

లోహితాకం మహాణాహు మాముక్తమణికుండలం, 

రామం యరి న పశ్యేయం గమిష్యామి యమక్షుయం. ౨% 

అతో ను కిం దుఃఖతరం యో=హ మిత్వాకునందనం, 

ఇమా మవస్ఞా మాపన్నో నేహ పశ్యామి రాఘవం. ౨౬. 

హా రామ రామానుజ హా హా వైదేహి తపస్విని, 

న మాం జానీత దుఃఖేన మియమాణ మనాథవక్. ౨౯- 

స తేన రాజా దుఃఖేన భృశ మర్పితచేతన:, 
అవగాఢ స్పుదుష్పారం శోకసాగర మ।బవీక్. ౨౮- 

(వృ త్తదంప్ప్ర ఇతి.) వృత్తదంష్టః కుందకుట్మ లాకారదంష్ట ః, యది పశ్యేయం జీవామీతి. 

సంబంధః. ౨౪- 

(లోహితాక్ష మితి,) అము క్రమణికుండలం ధృతరత్నకుండలం. ౨౨. 

(అతో న్వితి.) న పశ్యామీతి యత్, అతః అదర్శనాత్, దుుఖతరం కిం ను? కి మపి 

దుఃఖతరం నాస్తిత్యర్థః. ౨౬-౨౭ 

(స తేనేతి.) దుఃఖేన తపాయఃపిండస్థానీయేన, ఆర్పితచేతనః వ్యాప్తచి త్తః, అవగాఢః 

అల్లో ఆట్ 
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(దశరథస్య శోకోదేకః) 

రామశోకమహాభోగ స్నీతావిరహపారగ:, 

శ్వసితోర్మిమహావర్తో బాష్ప 'ఫనజలావిల:. ౨౯ 

వాహువితే.పమానౌఘో విక్రందితమహాస్వనః, 

(పకీర్ణ కేశ శ్రైవాల: కై కేయీబడబాముఖ:. తం 

మమా౭.[శువేగ ప్రభవః కుజ్జావాక్య మహాగహ:, 

వర వేలో నృశంనాయా రామపవాజనాయత,:. 3౧ 

యస్మికా బత నిమగ్నో=_హం కౌసల్యే రాఘవం వినా, 

దుస్తరో జీవితా దేవి మయా౭_యం శోకసాగర:. 3౨ 

అశోభనం యో=.హ మిహాద్య రాఘవం దిద్భకు.మాణో న లభే సలక్ష్ముణం, 

తీవ రాజా విలపజ మహాయశా: పపాత తూర్ణం శయనే స మూర్చిత:. ౭౩ 

అనుభూయమానస్వశోకస్య అపరిమేయత్యా త్రం సాగరత్వేన రూపయతి (రామశోక 

మహాభోగ ఇత్యాదినా.) రామశోక వీవ మహా నాభోగో వై వుల్యం యస్య స తథా, సీతావిరహరూపం 

పారం గచ్చతీతి తథా, అ(గువేగస్య (ప్రభవో మూలహేతుః, సాగరో హి వర్షస్య నిదానం, 

మహ్మాగ హః మహ్మాగాహః, అనేన కుబ్బావాక్యమేవ రామ్మపవాసనమూబ మితి రాజ్ఞా జాత 

మిత్యవగమ్యతే. నృశంసాయాః కైకేయ్యాః, వర వీవ వేలా జలవృద్ది ర్యస్య, రానుప్రవాజన 

మేవాయత మాయామో దైర్యం యస్య తథా. సాగరత్వ రూపణ (ప్రయోజన మాహ (యస్మి 

న్నిత్యాది క్లోకేన.) త౨ 

(ఆశోభన మితి) నలభ ఇతి యత్, ఇద మశోభన మిత్యన్వయః, కవినాసి వక్తు 

మశక్యత్యా దివేత్యుక్తం. - . ౨39 



1056 (శ్రీమదామాయజే, గోవిందరాజీయవి శిష్టే 

ఇతి విలపతి వార్థివే ప్రజష్టే కరుణతరం ద్విగుణం చ రామహేతో:, 

వచన మను నిశమ్య తస్య దేవీ భయ మగమత్ పునరేవ రామమాతా. 3౯ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ఏకోనషష్టితమ సర్గః. 
వవ్ టా 

అథ షష్టి తమ స్సర్గః 

టపా 

తతో భూతోవసృష్టేవ వేపమానా పునఃపునః, 

ధరణ్యాం గతసత్తేవ కౌసల్యా సూత మ।బవీక్. ౧- 

ఎను. సా మూ ప pp 

నయ మాం యత్ర కాకుక్ స్థ సీతా యత్ర చ లక్ముణ:, 

తాకా ఏనా కణమ ప్యత్ర జీవితుం నోత్సహే హ్యహం. ౨ 

నివర్తయ రథం నీఘం దండకా న్నయ మామపి, 

అథ తా న్నానుగచ్చామి గమిష్యామి యమక్షయం. ఈ. 

(ఇతీతి,) ఇతి ఉక్తపకారేణ, రామహేతోః కరుణతరం యథా తథా ద్విగుణం విలపతి 

పార్థివే, [పణషప్లే. మూర్చితే సతి, దేవీ వునరేవ భయ మగమత్ పూర్వం రామస్య కిం భవనిష్యుతీతి,. 

ఇదానీం భర్తుః కింభవిష్యతీతి భయ మగమ దిత్యర్థః, 3. 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాభఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, 

వకోనషష్టితమ స్పర్షః. 

సాదా పై ౨ 

అథ షష్టితమ స్సర్గః 

(తత ఇతి.) భూతోపసృష్టేవ ధరణ్యాం వేపమానా భూతగృహితేవ భూమౌ _పతిత్వా 

వివర్తమానెత్యర్థ:. గతసత్వేవ గత పాణవ “దవ్యాసువ్యవసాయేసు సత్త్వ మస్తీ తు జంతు 
ష్వె' త్యమరః, ౧-౨ 

(నివ ర్తయేతి.) అథ తా న్నానుగచ్చామి చేత్, 3. 
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(కాసల్యాయా ఆశ్వాసనం) 

బాష్ప వేగోపహతయా. స.. వాచా. సజ్ఞమానయ్యా 
ఇద మాశ్యాసయకా దేవీం సూత: (వాంజలి రబపీక్. లా 

త్యజ శోకం చ మోహం చ సంభ్రమం దుఃఖజం తథా, 
వ్యవధూయ చ సంతాపం వనే వత్స్యతి రాఘవః. వ 

లక్ష్మణశ్చాపి రామస్య, పాదౌ పరిచరకా వన్నే | 

ఆరాధయతి ధర్మజ్ఞ : పరలోకం జితేంద్రియః. ౬ 

విజనేఒపి వనే సీతా వాసం ప్రావ్య గృహేషివ, 

విస్రంభం లభతేఒఖీకా రామే సన్న్యస్తమానసా. అ 

నా౭న్యా దైన్యం కృతం కించి తుసూక్తు మపి లక్ష్యుతే, 

ఉచితేవ |ప్రవాసానాం వైదేహీ ప్రతిభాతి మా, గా 

నగరోపవనం గత్వా యథా స్మ రమతే పురా, 

తథైవ రమతే సీతా నిర్ద నేషు వనేష్యపి. ల 
ణో 

) 

_—_ 

(బాష్ప వేగేతి,) సజ్జమానయా విక్షభయా, ౪" 

(త్యజేతి.) మోహం రామస్య కిం భవిష్యతీ త్యజ్ఞానం, సం భమం వ్యాకులత్వం, సంతాపం 

శోకజనితదేహసంతాపం, రామో దుఃఖితో భవిష్యతీతి సంతాప మిత్యర్థః. యస్మా దాఘన 

సంతాపం వ్యవధూయ వత్స్యతి తస్మా చ్చోకాదికం త్యజే త్యన్వయః. స్కి, 

(లక్ష్మణ ఇతి.) పరలోక మారాధయతి పరలోకం సాధయతి, రాధ సాధ సంసిద్దా వితి. 

ధాతుః. (విజన ఇతి.) లభతే భీతేత్య త్ర అభీతేతి పదచ్చేదః. విసంభం [పణయం, 'విపంభః 

(పణయేఒపి చే త్యమరః. ౭ 

(వాఒస్యా ఇతి.) కృతం వనవాసకృతం, కించి దిత్యస్య వివరణం సుసూక్ష్మ మితి. 

(పవాసానా ముచితేవ (పవాసానాం యోగ్యేవ, అభ్య స్రవనవాస పయాసేవే త్యర్థః, రాకా 

(133] 
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బాలేవ రమతే సీతాఒబాలచందనిఖాననా, 

రామా రామే హ్యాధీనాత్మా విజనేఒపి వనే సతీ. ౧౦- 

తదధతం హృదయం హ్యసనొక్షి స్తదధీనం చ జీవితం, 

అయోధ్యాపి భవే త్త్న్యౌ రామహీనా తథా వనం. ౧౨ 

పథి పృచ్చతి వైదేహీ గామాంశ్చ నగరాణి చ, 
గతిం దృష్టా నదీనాం చ పాదపాళా వివిధా నపి. ౧౨ 

రామం వా లక్ష్మణం వాపి పృష్టా జానాతి జానకీ, 

అయోధ్యాకోశమాతే తు విహార మివ సంశితా, ౧౩ 

ఇద మేవ స్మరా మ్యస్యా స్సహస్తె వోపజల్పితం, 

కైకేయోసం[శితం వాక్యం నేదానీం (ప్రతిభాతి మా. ౨౪ 

(బాలేతి.) [కీడై కరసత్వాత్ బాలాదృష్టాంతః. దుఃఖభాఒపరిజ్ఞానే వా బాలాదృష్టాంతః. 

అబాలచంద్రనిభాననేతి పదచ్చేదః. రామే అధీనాత్మా సక్తచిత్తే త్యర్థః, యద్వా, రామారామే 

రామరూపాఒఒరామే. ౧౦ 

(తద్గత మితి.) య ద్యస్మాత్ కారణాత్, అస్యా సీతాయాః, హృదయం, తద్గతం 
రామగతం, జీవితం చ తదధీనం, తస్మాత్ వనం రామసహితం వనం, అయోధ్యా భవేత్. 

“"రామహీనా ఆఅయోధ్యాపి, తథా వనం భవే దిత్యర్థః. ౫౨ 

(పథీత్యాదినా) సీతాయా ఉల్లాస ఉచ్యతే. దృష్ట్వైతి సర్వ(తాన్వేతి, రామం లక్ష్మణం వా, 

పృచ్చతి పృష్ట్వా జానాతి చ. అయోధ్యాయాః !కోశమ్మాతే, విహారం (కీడాం, సంశ్షితేవ స్థితా, 
యద్వా, విహరం త్యస్మి న్నితి విహారః, తం, అధికరణే ఘుఖ్. ఉద్యాన మిత్యర్థః, ౧౨-౧౩ 

అయోధాళానిర్లమకాలికం కైకేయీవిషయకం సీతాయాః పరుషం వచనం కౌసల్యాయాః 
శ్నసియ మితి వక్తు ముషకమ్య్మ్య, తస్య వృద్ధయో ర్లీవననిరాశాహేతుత్వం మత్వా, నోచిత మిదం 
వక్తుమి త్యస్మరణవ్యాజేనోపారమితే త్యాహ (ఇద మేవేత్యాది.) అస్యాస్పేతాయా స్పంబంధి, 
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(కాసల్యాయా ఆశ్వాసనం) 

ధ్యంసయిత్యా తు తద్వాక్యం (ప్రమాదా త్పర్యుపస్థితం, 

హాదనం వచనం సూతో దేవ్యా మధుర మబవఏీక్. ౧౫ 

ఇదమేవ స్మరామి ప్రస్తుతవృత్తాంత మేవ స్థరామి. కైకేయీసం శితం కైకేయీ ముద్దిశ్య ప్రవృత్తం. 
సహసా ఉపజల్పితం హఠాత్ సీతయో కం వాక్యం, ఇదానీగ మా మాం (పతి, న భాతీతి. సూతః 
(ప్రమాదాత్ ఇదం గోపనీయ _ మిత్యవధానాభావాత్, పర్యుపస్ట్థితం సీతావచనత్వేన వక్తు 
ముప! కాంతం, తద్వాక్యం, ధ్యంసయిత్వా (పచ్యావ్య, దేవ్యాః, హ్లాదనం ఆహ్లాదనకరం ఉప(కాంత 

వాక్యవ ద్దేవ్యా స్పంతాపాహేతుభూతం, మధురం వచన మబవీ దితి పదయోజనా. సహసా 

త్వరయా, ఉపజల్పితం ఇకమేణోక్త మిత్యస్మరణహేతూపదర్శనం. కైకేయీసం[శితమి త్యుప 

(కాంతాంశః. (ఇదం స్మరామీతి.) పునః స్మరేతి చోననావకాశా& పదానం, ఇదానీం భవద్దుఃఖ 

దర్శనసమయే, మా మాం (పతి, న భాతీతి ధ్వంసనపకారః, ధ్వంసనహేతుం కవి రనువదతి. 

(ధ్యంసయిత్వా తు తద్వాక్యం (పమాదాత్ పర్యుపస్థిత మితి) హాదన మిత్యనేనోపస్థితవచనస్య 

తాపహేకుత్వం ద్యోత్యశే. నను కై కేయీనిందారూపత్వేఒపి దేవ్యా స్తాపకారణ మవశ్యం గోప 

నియం, కీదృశం తద్వాక్యం స్యాత్? కించి దిద మిత్యుక్తా తత కిం (పమాణం స్యాత్? ఉచ్యతే. 

అవధేహి - వవం విధం హి కార్యవశాత్ గుప్తం కుతచి త్కృవి ర్న వివృణోతి చేత్. సర్వజ్ఞోఒపి. 

తత్కథ మిద మిత్యభిదధ్యాత్ ? అృతేమం చ (ప్రమాదా దుపస్థితం ధ్వంసితం వృద్ధయో 

స్పంతాపకరం కైకేయోవిషయకం వృత్తాంతం కవి రుత్తరత్ర వ్య క్తీకరిష్యతి. యుద్ధకా. డే. 
సేతామధికృత్య - “విజగర్హెఒత కైకేయీం (కోశంతీ కురరీ యథేి త్యుకా కైకేయీవిషయకం. 

సేతావచన మేవాహ - “సకామా భవ కైకేయి సతోఒజయం కులనందని ఇతి. ఇదం సీతా 
హృదయం ._ కైకేయ్యా: రాజ్యలాఖేనై వాభీష్టసిద్ధేః రామవివా సనాభ్యర్థనస్యేద మాకూతం .. 
రామవివాసనే హి తద్వియోగం క్షణ మసి సోఢు మక్షమా సీతా ప్యేన మనుగచ్చేత్. సా చ. 

లోకో త్తరసుందరీ కేనా ప్యపహియేత. తస్యాం చ హృతాయాం రామ స్స్యత వవ నశ్యేత్. తతో మే 
రాజ్యం నుపతిష్థితం స్యాత్. అన్యథా లభైనాసపి రాజ్యేన న కించి త్పయోజనం, యతో 

రామగుణపరవశ స్పర్వోఒపి జన స్తద్విధేయ స్స్యాత్. తస్మా ద్రామోఒపి వినాశాయ వివాసనీయ. 

ఇతి, ఇద మేవ సేతోక్టం రామోఒవ్యారణ్యకాండే సుప్తపమత్తకుపితానాం వచనై ర్భావజ్ఞానం 
దృష్ట మితి న్యాయేన వక్ష్యతి 'కచ్చి త్సకామా కైకేయీ సుఖితా సా భవిష్యతి యా న తుష్యతి 
రాజ్యేన పుత్రార్ధే దీర్ధదర్శిని" తి. అన్య(త చ-ోయదభిపేత మస్మాసు (సియం వరవృతం చయత్, 
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అధ్వనా వాతవేగేన సంభమేణాత పేన చ, 

న విగచ్చతి వైదేహ్యా శృం[దాంశుసదృృశీ ప్రభా. ౧౬ 

సదృశం శతపత్రస్య పూర్ణచంద్రోపమ ప్రభం, 

వదనం త ద్యదాన్యాయాః వైదేహ్యా న వికంపతే. ౧౩ 

అలక్తర నర క్రాభా వలక్తత సవర్ణితౌ, 

అద్యాపి చరణౌ తస్యాః పద్మకోశ సమప్రభా. - “౧౮ 

కైకేయ్యా స్త త్సుసంవృత్తం క్షిప మద్వైవ లక్ష్మణే' తి. ' ఇమ మెహార్గం వూర్వసర్గాంతే 
సూచితవాజ-'జానకీ తు మహారాజ నిశ్వసంతి తపస్వినీ, భూతోపహతచిత్తేవ విష్థితా విస్మితా 

స్థితా అదృష్టవూర్వ వ్యసనా రాజవుతీ యశస్వినీ, తేన దుఃఖేన రుదతీ నైన మాం 'కించి 

దృబవీత్. ఉద్వీక్షమాణా భర్తారం ముఖేన పరిశుష్యతా, ముమోచ సహసా బాప్పం మాం 
(పయాంత ముదీక్ష్య సే” తి. ఇత రోదన మవచనం పరిశుష్యతా ముఖేన భర్తృవీక్షణం వున 

స్సుమంత వీక్షణం బాప్పమోచనం కుర్వంత్యా వూర్వోక్తార్థస్మర ణం, -తత వీన స్తబ్ధతా, భర్పుముఖ 

వీక్షణేన వక్తు మనర్హ త్వజ్ఞానం, బాష్పమోచనేన సూతవీక్షణేన చ "శ్వ[శూంప త్యకథ నీయత్వ 

ద్యోతనం చేతి వ్యజ్యతే, తత సేతయోక్తం (పామాదిక మితి జుగోప. అత 'తు స్వప్యైవ ప్రమాదోత్లం 

వ్యాజేన పరిహృతవాః౯. 7౫౫ 

" (అధ్యనేతి.) అధ్వనా అద్వగమనేన, సం భమేణ - వ్యా,ఘాది దర్శనజన్యవ్యాకులత్వేన, -న 

విగేచ్చతి న వికరోతి. “౧౬ 

(సదృశ మితి.) శతపతస్య పద్మస్య, వూర్ణచందోపమ। పభం "వూర్ణచందసదృశ(పభం, 

వదాన్యాయాః వల్గువాచః 'వదాన్యో వల్లువా గపీ' త్యమరః. న వికంపతే న. విచలతి, స్వాభావిక 

(పభాం' న జహాతీత్యర్థః. ద 

(అలక్తరసరక్తాభా' వితి.) అద్యాపి ననగమనేషపి. - . "దల 
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.(కొసల్యాయా ఆశా సనం) 

నూపురోద్దుష్టహేలేవ ఖేలం గచ్చతి భామిసీ, 
ఇదానీ మపి వైదేహీ తద్రాగా 'న్న్యస్తభూషణా. ౧౯ 

గజం వా వీక్ష్యు సింహం వా వ్యాఘం వా వన మానితా, 

నా౭_౭=హారయతి సం|తాసం ఖావహూ రామస్య సంశితా. 90 

న శోచ్యా స్తేన చాత్మాన శ్ళోచ్యో నాపి జనాధిప:, 

ఇదం హి చరితం లోకే |పతిష్ణాస్యతి శాశ్వతం. వం 

విధూయ శోకం పరిహృష్టమానసా మహర్షియాతే పథి సువ్యవస్థితా:, 

వనే రతా వన్యఫలాశ నా: పితు శుభాం |ప్రతిజ్ఞాం పరిపాలయంతి తే. 2౨ 

(నూవురేతి.) తదాగాత్ బూషణవిషయస్నే హాక్, వ్య స్రభూషణా చరణాద్యవయవే ప్వర్పిత 

భూషణా, వై దేహి, నూవురోద్దుష్టహేలేవ నూవురోత్సన్న స్వనానుకారిలీలాయు క్తేవ, ఖేలం సలీలం, 

గచ్చతి, సీతాయా సృర్వదా సాభరణత్యం. “మన్యే సాభరణా సుప్తా సీతాఒ౭స్మిక శయనోత్తమి 

ఇత్యుత్తర్మత భరతవచనా దవగమ్యతే. యద్వా, -త దాగాత్ రామేణ సహ గమనకౌతుకాత్, 

న్యస్తభూషణా ఉత్సృష్టనూవురాపి, నూవురోత్కృష్టహేలేవ నూవురసంచితవిలాసేవ, ౧౯ 

(గజ మితి.) గజం దర్శనమాతేణ భీషణమహాకాయం, పిక్త్యి, నతు [కుత్వా సింహం 

హింసంతమపి తృణాయ మత్వా, వ్యాఘ్రం వా జంతుమా(త హింసకతయా సింహాద ప్యతి 

(కూరం, సింహదర్శనా దపి వ్యాఘదర్శన మత్నికూర మితి న సతత్ప్రకర్ష 8, వనమ్మాశ్షితా వినాసి 

సింహాదీక స్వత వవ భయంకరం ప్రదేశ మివగాహమానాపి, నాహారయతి నారోపయకి, 

' ఆహారయతే రారో పార్థకత్వాత్, భయభావనామ్మాత మసి నకరోతీ త్యర్థః. నాహారయకి సంత్రాసం- 

(ప్ర్రత్వ (పయు క్రస్వాభావికభీతి రపి నిర్గతా. తత హేతు మాహ (బాహూ రామస్య సం్షితా 

పరిఘాంతర్గతా జనాః కిం బిభ్యతీతి. భావః. వాం 

(న కోచ్యా ఇతి.) తే రావమాదయః. ఆత్మానో వయం, ఇదం చరితం పితృవచనపరీపాలన 

రూపం చర్నతం, శాశ్వతం ఆచం దారం, విం 

(విధూయేతి.) మహర్షియాతే మహర్షిభిః (పాపే. - ౨౨ 
Con 
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తథాపి సూశేన సుయక్తవాదినా నివార్యమాణా సుతశోకకర్భితా, 
నవైవ దేవీ విరరామ కూజితాక్ |పియేతి పుశతేతి చ రాఘవేతి చ. ౨౩ 

ఇతి శ్రీమ1దామాయజబే, అయోధ్యాకాండే, షష్టితమ స్సర్గః. 

అథ వీకషష్టితమ స్సర్గః 

వనం గతే ధర్మపరే గామే రమయతాం వరే, 

కౌసల్యా రుదతీ న్వార్తా భర్తార మిద మ।బవీక్. ౧ 

యద్యపి త్రిషు లోకేషు (ప్రథితం తే మహ ద్యశః, 

స సొను[కోశో వదాన్యశ్చ ప్రియవాదీ చ రాఘవః. 

(తథాపేతి.) తథాపీ త్యుక్తం వివృణోతి (సూతేనే త్యాదినా.) సుయుక్తవాదినా నూతేన, 

తథా నివార్యమాణాపి, సుతశోకకర్శితత్వాత్,. దేవీ పయేత్యాదికూజితా న్న విరరామ. ౨3. 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పేతాంబరాఖ్యానే, అరోధ్యాకొండవ్యాభ్యానే, 

షష్టితమ స్సర్గః. 

అథ వీకషష్టితమ స్సర్గః: 

(వనమితి.) స్వార్షా సుతరా మార్తా. ణా 

(యద్యపీతి) రాఘవః దశరథః, సానుకోశః వదాన్యశ్చ (పియవాదీ చేతి - తే మహద్యశః 

(తీషులోకేషు ప్రథితం యద్యపి, తథాపి అతిశయితా౬పయశస్కరం కృత్యం కృతమితి వాక్యశేషః. 

తథాపి దుఃఖితౌ మారె దుఃఖితా, తౌ వనే కథం దుఃఖం సహిష్యత? ఇతి వక్ష్యమాణేనాన్వయో 

వా యద్వా, వార్థకే నాన్నావతోపవాసాదిమహా(పయాసలబ్ద్ధం జ్యేష్ట మపి వత మభిషేకకాలే. 

త్యక్త్యాపి (పశిజ్ఞాం నిరూఢవానితి తే మహ ద్యశ (స్ర్రిషు లోకేషు యద్యపి (పథితం భవతి. రాఘవశ్చ, 
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(కొసల్యాయా దశరథదూషణం) 

కథం నరవర శేష్ట పుతౌ తౌ సహ సీతయా; - 

దుఃఖితౌ సుఖసంవృద్ధౌ వనే దుఃఖం సహిష్యుత :. 3 

సా నూనం తరుణీ శ్యామా సుకుమారీ సుభోచితా, 

కథ ముష్టం చ శీతం చ మైథిలీ (ప్రసహిష్యుశే. ౪ 

భుక్తాఒశనం విశాలాక్షీ సూపదంశాన్వితం శుభం, 

వన్యం నైవార మాహారం కథం సీతోపభోక్యుతే . న్ 

గీతవాది[తనిర్హ్జోషం [శ్రుత్వా శుభ మనిందితా, 

కథం [క వ్యాదసింహానాం శబ్దం (శోష్య త్యశోభనం. & 

మహేందదధ్వజసంకాశ : క్యను శేతే మహాభుజ:, 

భుజం పరిఘసంకాశ ముపధాయ మహాబలః. 2 

“వదాన్యతయా దయయా (పియవచనశిలతయా మహ్యం వాచా వూర్వం దత్తం రాజ్యం న 

-త్యజామీతి వక్తు మక్షమతయా చ రాజ్యం దత్తవాళ, అత స్తస్యాపి మహ ద్యశ ఇతి యువయో 

-రిదం యుక్త మస్తు. తథాపి తౌ కథం దుఃఖం సహిష్యత? ఇతి యోజనా, 3 

(సానూన మితి.) తరుణీ ఆరబ్దయౌవనా, శ్యామా యౌవనమధ్యస్థా. వీతత్పదద్వయోపాొదానేన 

ఈషన్నూనయౌవనమధ్యం (పాపే త్యవగమ్యతే, పాఠభేదః - శ్యామా తరుణీ యౌననమధ్యస్థా 

తరుణీ, నతు యౌవనారంభస్థా తరుణీత్యర్థ :. ఇ 

(భుక్తా౬శన మితి.) సూపదంశాన్వితం శోభనవ్యంజన సహితం, నైవారం నీవార 

-సంబంధి నం. ౫ 

(గీతవాది[త్రనిర్హ్ష మితి.) క్రవ్యాదాః మాంసభక్షకాః. ౬ 

(మహేందధ్వజసంకాశ ఇతి.) మహేంద్రధ్వజో నాను ఇందధనుః. కదాచిత్ ధ్వజాకారేణ 

యర మాభ్యుదయనిమి త్తత యా (పతిభాతీ త్యాహుః, 
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పద్మవర్ణం సుకేశాంతం పద్మనిశ్య్వాస ముత్తమం, 
కదా [దత్యామి రామస్య వదనం పుష్క రేక్షణం. లా 

వజసారమయం నూనం హృదయం మే.న సంశయః, 
అపశ్యంత్యా న తం యధ్వై ఫలతీదం సహస్రధా. . . ణా 

యత్త్యయా కరుణం కర్మ 'వ్యపోహ్య మమ 'బాంధవా:, 

నిరస్తాః పరిధావంతి నుఖార్హా: కృపణా వనే. 7 ౧౦. 

యది పంచదశే వరైే రాఘవః " నే రెష్యతి, . 

జహ్యా ద్రాజ్యం చ కోశం చ భ శేనోపభుజ్యతే, _ ంయా- 

శ త్న కో 
క = ఇ షు 

(పద్మవర్ణ మితి) పద్మ వర్ణం పద్మషతవర్ణం, పద్మనిశ్వాసం పద్మ గంధినిశ్యాసం. లా 

(వజసారమయ మితి) న ఫలతి న స్సుటతి, కోఫలా విశరణ ఇతి ధాతుః. ల 

(య త్త్వయేతి.) త్వయా నిరస్తాః, మమ బాంధవాః రామాదయః, వ్యపోహ్య నగరం త్యక్త్వా; 
వనే పరిధావంతీతి యత్, వీతత్, అకరుణం కర్మ కరుణారాహిత్యేన కృతం కర్మే త్యర్థః, ౨౦. 

చతుర్దశ వర్షానంతరం రామో రాజ్యం (పొప్ప్యతీత్యాశంక్య పరి హరతి (యదీతి) పంచదశే వర్షే 

రాఘవో యది వున రేష్యతి తథాపి రాజ్యం కోశం చ, జహ్యోత్ త్యజేత్ కుతః? యస్మాత్కారణాత్ 

భర తేనోపభుజ్యతే, భరతేనోసభుక్తతయా తేన వున ర్లత్త మపి రాజ్యం రామ స్త్యజే దిత్యర్థః. 

భరతో నోసలక్ష్యత ఇతి పాఠాంతరం = రాజ్యం కోశం చ భరతో జహ్యాత్, ఇదం తు నోపలక్ష్యతే 

య ద్రామః వున ర్భరతద త్తం రాజ్యం (పకిగృహ్లోయా దితి. యద్వా, యది రాఘవః వున రేష్యతి 

తడా భరతః రాజ్యం కోశం చ జహ్యా దితి గసలక్యకే కర్ణ రాజ్యత్యాగస్యాఒసంభావితత్వా 

దిత్యర్థః. భరతో యది భోక్ష్యత ఇతి చ పాఠః. - ౧ం- 
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(కౌసల్యాయాః భర్భదూషణం) .. 

భోజయంతి కిల (శాధ్దే కేచి త్యా నేవ బాంధవాకా, ' 

తత: పశ్చా. తృమీాక్షుంతే కృతకార్యా ద్విజర్హ భా. ౧౨ 

తతయే గుణవంతశ్చ విద్వాంసశ్చ ద్విజాతయః, 

న వశ్చా శత్రేభిమన్యంతే సుధా మపి .సురోపమా:. ౧౩. 

(బాహ్మణేష్యపి తృప్రేషు వశ్చా ద్భోక్తుం దింజర్లథా:, 

నా౭_భ్యుపైతు మలం (వొట్టా శృంగ చ్చేద మివర్షభా:, " ౧౪ 

భరతే నోసభు క్రతయా వున ర్తత్ర మపి రాజ్యం రామో న భోక్ష్యత ఇత్యత దృష్టాంత మాహ 
(ఛోజయంతీళ్యాదినా.) కిలేతి వార్తాయాం. లోకే కేచి ద్బాహ్మణాః విద్యాగుణవయోభ్యుధికేషు. 

వ్శిపేషు విద్యమానేషు సత్సు దక్షిణావిశేషపాపణలోభేన స్వా నేవ బాంధవా (గాద్దే 

భోజయంతి. తతః పశ్చా త్తదనంతరం, కృతకార్యాః కృత శాద్దకార్యా స్సంతః, (శొద్ధావసానే. 

ద్విజర్ష్న భాకా వూర్వభుక్తవిపాపేక్షయా విద్యావృ త్తవయోభిః (గేష్టా౯, సమీక్షంతే ఇష్టపంక్తా' 

భోజయితు మిచ్చంతి. తత తదానీం, యే, గుణవంతః వృత్తవంత:, విద్వాంసః విద్యానంతః, 

నురోపమాః దేవవత్పూజ్యతమాః, వృద్దా ద్విజాతయః, తే పశ్చా దిష్టపంక్తా, సుధా మపి అమృత, 

తుల్యాన్న మపి, నాఒభిమన్యంతే నాదయంతే. నను కుతో నాఒ౬ (దియంతే, బ్రాహ్మణశేషభోజనే. 

శ్యూదశేషవ న్నిషేధాభావా ? దిత్యతాహ ((బాహ్మణేప్విత్యాదినా.) తృష్తే ప్రేప్వపి [బాహ్మణేషు. 

వూర్వభుక్తానాం |[బాహ్మ ణత్వేపీ త్యర్థః. (పాజ్జాః ద్విజర్షభాః, బుషభాః శృంగచ్చేద మివ, 

నిజావమానహేతుం పశ్చా ద్భోక్తుమిచ్చాం, అభ్యుపైతుం, నాలం న క్షమంత ఇత్యర్థః, యద్వా, 

శృంగ మృగం, శృంగే చ్చేదో యస్య త చృృంగచ్చేదం ఛిన్నాగం తృణం, యథా వృషభాః 

వృషభాంతరజగ్టాగం తృణం భోక్తుం నాలం, తద్వది త్యర్థః. శృంగచ్చేద మితి వృషభభ క్షిత్నాగ 

తృణనామేత్య ప్యాహుః. ౧౪ 

(134]| 



1066 (శ్రీమద్రామాయణే గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

వివం కనీయనా భ్రాత్రా భుక్తం రాజ్యం విశాంపతే, 

భ్రాతా జ్యేష్టో వరిష్టశ్చ కిమర్థం నాఒవమంస్యతే. ౧౫ 

న పరేణాశఒ౬=_ హృతం భక్యూం వ్యాఘ్ర: ఖాదితు మిచ్చతి, 

వివ మేవ నరవ్యాఘ్ర: పరలీఢథం న మన్యతే. ౧౬ 

హవి రాజ్యం పురోడాశ; కుశా యూపొశ్చ ఖొదిరా:, 

నైతాని యాతయామాని కుర్వంతి పున రధ్వరే. ౧8౭ 

తథా హ్యాత్త మిదం రాజ్యం హృతసారాం సురామివ, 

నాఒభీిమంతు మలం రామో నషసోమ మీవా౭_ధ్యరం. ౧౮ా 

ఉ క్తమర్ధం దార్గాంతికే యోజయతి (వవ మిత్యాదినా.) వీవం వూర్యో క్రద్విజర్ల భవత్, 

కనీయసా కనిష్టేన, విశాంపతే హే ప్రజానాథ, వరిష్టః గుణైః శేష్టః, కిమర్థం నావమంస్యతే 

కస్మై పయోజనాయ న తిరస్కరిష్యతి? సర్వాత్మ నా తిరస్కరిష్యత్యేవే త్యర్థః, ౧౫ 

(న పరేణేతి.) పరేణ అన్యేన వృకగోమాయ్యాదినాా ఆహృతం భక్షితశేషత్వేనానీతం, పరలీఢం 

పరేణాస్వాదితం, పరభుక్రశేష మితి యావత్, న మన్యతే న బహుమన్యతే ౧౬ 

(హవి రితి.) హవిః చరుప్రముఖం, వురోడాశాః పిష్టాదివికారాః, ఖాదిరా ఇత్వేత త్పాలాశాదీనా 
ముపలక్షణం. యాతయామాని పరిభుక్తాని, యాగే వినియుకానీతి యావత్. “జీర్ణం చ పరిభుక్తం చ 

యాతయామ మిదం ద్వయి మిత్యమరః, అధ్వరే యాగాంతరే, వున ర్నకుర్వంతి న వినియుంజతే, 
“మంత్రాః కృష్ణాజినం దర్భా' ఇత్యా ద్యయాతయామత్వబోధకవచనేషు దర్భాదిశబ్రాః కుశాది 
వ్యతిరిక్తపరాః, ౧౭ 

(తథేతి) ఆత్రం ఉపభుక్తవూర్వం, హృతసారాం గృహీతసారాంళాం, అభిమంతుం 
అభిలషితుం (నష్టసోమ మివాధ్వర మితి.) అన్యేన సోమపానే కృతే స్మతరూపమధ్యరం తదక్ష 

మతాయాం యథా=ఒన్యో నాభిలషతి తద్వ దిత్యర్థః. అలా 

* అసితం. పా. భక్షితశేషత్వేన స్థాపితం. త త్వ్వదీపికా. 
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(కాఫల్యాయాః భర్తదూషణం) 

(న చేమాం ధర్హణాం రామ సృంగచ్చే దత్యమర్షణ:, 

దారయే న్మందర మపి స హి క్రుద్ధ శ్శితై శృరై:. 

త్వాం తు నోత్సహతే హంతుం మహాత్మా పిత్ళ్యగౌరవాక్, 

ససోమార్క్మ(గహగణం నభ స్తారావిచిత్రితం. 

పాతయే ద్యో దివం క్రుద్ధ స్ప త్వాం న వ్యతివ ర్తతే, 

ప్రతోభయే ద్వారయే ద్వా హిమశై లశతాచితాం ) 

నైవంవిధ మసక్కారం రాఘవో మర్షయిష్యతి, 

బలవా నివ శార్దూలో వాలధే రవమర్శనం. ౧౯ 

నైతస్య సహితా లోకా భయం కుర్యు ర్మహామృథే, 

అధర్మం త్విహ ధర్మాత్మా లోకం ధర్మేణ యోజయేక్. వం. 

న న్వసొ కాంచనై ర్బాజై ర్మహావీర్యో మహాభుజ:, 

యగాంత ఇవ భూతాని నాగరా నపి నిర్జహేక్. ౨౧ 

(నై వంవిధ మితి.) వాలధేః వుచ్చస్య, అవమర్శనం అవమత్య స్పర్శనం. ౧౯ 
నను వయం కిం కుర్మః? పౌరుషధర్మ బలాభ్యాం హీన స్వయ మేవ గత ఇత్యతాహ 

(నై తసేతి.) సహితాః మిళితాః, లోకాః చతుర్ధశభువనస్థా స్పురాసురాదయః, మహామృథే 

మహాయుద్దే, వీతస్య రామస్య, భయం న కుర్యుః భయం కర్తుం న శక్నుయు రిత్యర్థః. కింతు 

అధర్మం అధర్మ మార్గస్థం, లోకం జనం, ధర్మేణ యోజయేత్ - “చాతుర్వర్ణ్యం చ లోకేఒస్మి౯ 

స్వే స్వే ధర్మే నియోక్ష్యతీ' త్యుక్తో రామః స్వయ మదర్శ౦ కథం కుర్యా? దిత్యర్థః. ౨౦. 

(నన్వితి) యుగాంతః యుగాంతకాలః, భూతాని పంచమహాభూతాని, ౨౧ 
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స తాద్భశ స్పింహబలో వృషభాటో. "నరర్షభ, 

స్వయ మేన హతః: పిత్రా జలబేనాఒ ౬త్మజో యథా. . ౨౨ 

x ద్విజాతిచరితో ధర్మ శ్యాస్త్రదృష్ణ సృనాతన;, 

యది తే ధర్మనిర తే త్వయా పుత్రే వివాసిజే. . ౨౩ 

గతి రేకా పతి ర్నార్యా ద్వితీయా గతి రాత్మజః, 

తృతీయా జ్ఞాతయో రాజం శ్చతుర్ధ్థి నేహ విద్యతే. ౨౪ 

(స తాదృశ ఇతి.) తాదృశః అవాజ్మనసగోచరపరా[క్రమయు క్రః. జటజేన మత్స్యేన. 

మత్స్య హాత్మ జానేవ భక్షయతీతి (పసి ధం. ల ౨౨ 

ఇయతా |సబంధేనోక్త ముపసంహరతి (ద్విజాతిచరిత ఇతి.) ధర్మనిరతే వుతే త్వయా 

వివాసితే సతి ద్విజాతిచరితః శిష్టత్రైవర్హికాచరితః, శాస్త్రదృష: సనాతనో ధర్మః తే యది? అస్తి కి 

మిత్యర్థేఒవ్యయ మిదం. నీవం రాజకృణతా=_నీత్యా స్వహాని మాహ (గతి రిత్యాది.) వకా ముఖ్యా, 

"పథమేత్యర్థః. ద్వితీయా భర్రభావే గతి రిత్యర్థః. జ్ఞాతయః షి తాదయః, తృతీయా భ ర్భృవు తాభావే 

గతిరిత్యర్థః. చతుర్ధీ స్వాతంత్యరూపా. తథా చ స్మృతి: “పితా రక్షతి కౌమౌరే భర్తా రక్షతి 

యావనే, వార్టకే తనయో రక్షే న్న ప్రే స్వాతంత్య మర్షతీ' తి. ౨౩-౨౪ 

_ శశాషస్ర్రదృష్టః ద్విజాతిచరితః సనాతనో ధర్మః, తే తవ, యది స్యాత్, తద్వివాసనయు క్రః 

సోపి ధర్మో న దృశ్యత ఇతి భావః. యద్వా, న కారో (తా&ఒధ్యాహర్తవ్యః. తే ధర్మనిరత ఇత్య త 

ఆధర్మ నిరత ఇతి చ్చేదః. కా(స్త్రుదృష్టో ద్విజాతిచరితో రాజరి రి భిరాచరిత స్పనాతనో ధర్మః తే వుతే 

యది న స్వాత్, తర్హ్యధర్మ నిరతే తస్తిణ త్వయా వివాసితే, తద్యుక్తం భవేత్. నచైవ మితి భానః, 

ఇతి త త్తదీపికా, 
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(కాసల్యాయాః భరృదూషణం) 

* తత్ర త్వం చైవ మే నాస్తి రామశ్చ. వన మాశ్రితః, __ _.. 

న వనం గంతు మిచ్చామి సర్వధా నిహతా త్వయా. _ : ౨౫ 

హతం త్వయా రాజ్య మిదం సరాష్ట్రం హత స్తథా౭౭౬త్షా. సహ మం ్రిభిశ్చ, 

హతా సపుతా౭_స్మి హతాశ్చ పొరా స్పుతశ్చ భార్యా చ తవ ప్రహృష్టా. ౨౬ 

ఇమాం గిరం దారుణశబ్దసం శ్రితారి నిశమ్య. రాజాపి ముమోహ దుఃఖితః, 

తత స్స శోకం ప్రవివేశ పార్థివ స్స్వదుష్ట్రతం చాపి పున స్తదా స్మరజా. ౨౭ 

ఇతి శ్రీమదదామాయణే, అయోధ్యాకాండ్తే ఏకషష్టితమ స్సర్గః. 

ననన న శ్ర 

(తతేతి.) తృత తాసు గతిషు, త్వంన త్వం భర్తా న భవసి, సపత్నిపరతంతత్వార్, 
మే జ్ఞాతి రపి నాసి, దూరస్థత్వా దితి భావః, న వనం గంతు మిచ్చామి, సభ ర్హృకత్యాత్. 

నిహతా, అస్కీతి శేషః, > 

న కేవల మహ మేకా హతా అన్యేపీ త్యాహ (హత మితి.) రాజ్యం కోసలరాజ్యం, రాష్ట్రాణి 

ఆన్యాని త్యన్మితపాలితాని, సుతః భరతః, తతైె9వ తవ సుతాభిమానాత్, భార్యా కై కేయీ, 

తద్వచనకరణాత్. | లిక్ 

(ఇమా మితి.) ప్రవివేశ, తత మగ్న ఇత్యర్థః, దుష్కృతం న్మరజా వీతాదృశ దుశఖనస్య 

నిదానభూతం కిం కర్మ వూర్వం కృత? మితి స్మర న్నిత్యర్థః. ౨౭ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీఠాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్య్వాఖ్యానే, 

వకషష్టితమ స్సర్గః. 

* రామానుజీయం (త్మతేతి) తృత గతిత్వేన పరిగణితేషు త్వం మే నాస్తి, అస్తితి విభక్తి 
కృపతిరూపక మవ్యయం. మే నాస్తేతి పాఠ స్పమ్యక్. 
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అథ ద్విషష్టితమ స్నర్గః 

ఏవం తు క్రుద్ధయా రాజా రామమాతా సశోకయా, 

(శావిత; పరుషం వాక్యం ' చింతయామాస దు:ఃఖిత:. ణా 

చింతయిక్వా స చ నృపో ముమోహ వ్యాకులేందియ:, 
అథ దీర్లైణ కాలేన సంజ్ఞా మాప పరంతపః. న 

స సంజ్ఞా ముపలఖ్ర్యైవ దీర ముష్టం చ నిశ్శ్యసకా, 
కౌసల్యాం పార్శ్వతో దృష్ట్యా పున శ్చింతా ముపాగమక్. త... 

తస్య చింతయమానస్య (ప్రత్యభా త్క_ర్మ దుస్ట్రతం, 
య దనేన కృతం పూర్వ మజ్జానా చ్చటబ్ద వేధినా. ళా 

అమనా స్తేన శోకేన రామశోకేన చ (ప్రభుః, 
ద్వాభార్ర మపి మహారాజ శ్యోకాభ్యా మన్వతప్యత. x 

అథ ద్విషష్పితమ స్సర్గః 

అజ వసూ 

(వీవ మితి.) చింతయామాస అనయా సత్యమేవ కథితం, మయా చానై, రకృతవూర్యం - మహ దకృత్యం కృతం, కి మతఃపరం కరోమీతి చింతయామా సేత్యర్థః. ౧-౨ 

(స సంజ్ఞామితి.) వున శ్చింతా ముపాగమత్ 'అత్యుత్కటై; వుణ్యపాపై రిహైవ ఫల 
మశ్నుతి ఇతి న్యాయేన (పియవు తవిశ్లేషజం మహ దుఃఖ మనుభవామి, వీతద్దేతుభూతం కిం కర్మ కృత? మితి వున శ్చింతాం [పాప్తవా నిత్యర్థః. 

తి 

(త స్వేత) దుష్కృతం కర్మ మునికుమారవధరూపం కర్మ, (పత్యభాత్ (పతీతి మభూత్. శబ్దవేధినా శబ్లేన లక్షణ వేద్దుం శీల మస్యాస్తీతి శబ్దవేధీ రాజా, బాణో వా. ళ 
(ఆమనా ఇతి) అమనాః అస్వస్థచి త్తః, క్షుభితాంతఃకరణ ఇత్యర్థః, తేన మునికుమారవధ జనితేన. 

౫. 
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(కాసల్యాయా దశ రథానునయః) 

దహ్యమాన సృ శోకాభ్యాం కౌసల్యా మాహ భూపతిః, 

వేపమానోఒ౦జలిం క కౌ |ప్రనాదార్థ మవాజ్ముఖ:. ౬ 

(పసాదయే త్వాం కౌసల్యే రచితోఒయం మయా=౦జలిః, 

వత్సలా చాఒన్ఫశంనా చ త్యం హి నిత్యం పరేష్యపి, ౭ 

భర్తా తు ఖలు నారీణాం గుణవా న్నిర్లుణోపి వా, 

ధర్మం విమృశమానానాం |పత్యకుం దేవి దైవతం, రా 

నా త్యం ధర్మపరా నిత్యం దృష్ట లోక పరావరా, _ 

నాఒర్హ్మ సే విప్రియం వక్తుం దు:ఖితాపి సుదు:ఖితం. ౯ 

త ద్యాక్యం కరుణం రాజ్ఞ శృుత్వా దీనస్య భాషితం, 

కౌసల్యా వ్యసృజ ద్చాష్పుం (ప్రణాళీవ నవోదకం. లం 

(దహ్యమాన ఇతి.) అవాజ్ముఖః అవనతముఖః, స్వకృతకాసల్యావిషయ్మా పియజన్యయా 

“లజ్ఞయా భీత్యా చేతి భావః. ౬ 

((పసాదయ ఇతి.) పరేష్వపి (పతికూలే ష్వపి. చాలా 

(సా త్వ మితి.) దృష్టలోకపరావరా దృష్టా లోకే జనే పరావరా ఉత్కర్దాపకర్షా యయా సా 

-తథోక్తా, సుదుఃఖితం, మాం |[పతీతి శేషః. లా 

(తద్వాక్య మితి.) |పణాళీ _పాసాదాదిషు దార్వాదినిర్మితజలనిర్లమమార్గః. నవోదకం 

-వర్ష జలం. ౧౦ 
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సా మూర్ధ్ని బధ్వా రుదతీ రాజ్ఞ: పద్మ మివా౭_౦జలిం, 

సంభమా దబవీ త్తుస్తా త్వరమాణాతరం వచః. ధగా 

(పసీద శిరసా యాచే భూమౌ నిపతితాస్మి తే, 
యాచితా=స్మి హతా దేవ హంతవ్యా౭.హం నహి తయా. ౧౨ 

నైషా హి సా స్త్రీ భవతి శ్లాఘనీయేన ధీమతా, 
ఉభయో ర్లోకయో ర్వీర పత్యా యా సంప్రనాద్యతే. ౧౩ - 

జానామి ధర్మం ధర్మజ్ఞ త్వాం జానే సత్యవాదినం, . 
పుత్రశోకార్తయా తత్తు మయా కి మపి భాషితం. ణళా' 

శోకో నాశయతే ధైర్యం శోకో నాశయతే శ్రుతం, 
శోకో నాశయతే సర్వం నాస్తి శోకసమో రెపు. ౧౫. 

శక్య ఆపతిత స్పోఢుం (ప్రహారో రిపుహ స్తతః, 

సోఢు మాపతిత శోక స్ఫుసూక్ష్మోపి న శక్యతే ౧౬- 

(సేతి.) రాజ్ఞః అంజలిం పద్మ మివ, మూర్ష్ని బధ్వా పాణిభ్యాం గృహీత్వా మూర్హ్ని 

బధ్వేత్యర్థః, (తస్తా ధర్మాత్ భీతా, | గాం, 

((పసీదేతి.) భూమౌ నిపతితాస్మి ప్రణతాస్మేత్యర్థః. యతః తే యాచితా త్వయా యాచితాహం 
హతా&౬స్మి, ఆత స్త్యయాఒహం హంతవ్యా నహి _ప్రహర్తవ్యా నహి. వతదపరాధశాంతయే- 

మత్ప్రహార వీన త్యయా కర్తవ్యో దాస్యా ఇవేత్యర్థః, ౧2 

(వై షేతి) శ్లాఘనీయేన స్వయం (పసాద్యేన పత్యా, లోకేయా సంపసాద్యతే, సా స్తే. 
ఉభయో ర్లోకయోః న భవతి ఐహికా౭.2=.ముష్మి కసుఖభాగినీ న భవతీతంర:. ౧౩ ్ర్థ్ 

_(జానామీతి) కి మపి అవిచారితం అనుచితం చ, తత్ క్షంతవ్య మితి శేషః. ౧౪-౧౫. 

(శక్య ఇతి.) అపతితః హఠాత్ (పాప్తః. . ౧౬ 
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(కాసల్యాయా దశరథానునయః) 

(ధర్మజ్ఞా శ్ఫుతిమంతోపి ఛిన్న ధర్మార్థసంశయా:, 

యేతయో వీర ముహ్యాంతి శోకసంమూఢ చేతస:.) 

వనవానాయ రామస్య పంచరాత్రోఒద్వ గణ్యతే, 

య శోక హత హర్హాయాః పంచవర్షోపమో మమ. ౧= 

శోకస్య నూతనత్వా దశక్యత్వ మాహ (వనవాసాయేతి.) వనవాసాయ వనే వాసం కర్తుం, 

(పస్థితస్య రామస్య, పంచర్మాతో౭ద్య గణ్యతే వనే' పంచరాతో వాసో గణ్యతే, ఆత్ర కేచిత్ - 
(సథమాయాం ర్మాతౌ తమసాతీరే, ద్వితియరాతౌ జాహ్నవీతీరే, తృతీయరాతౌ గంగాదక్షిణకూల ఫై. 

వనస్పతౌ, చతుర్ధరాత్రా _పయాగే, పంచమరాతౌ యమునాతీరే, తత స్పుమంత ష్షష్టదివసే రామ 

శ్చి తకూటం గమిష్యతీతి వృత్తాంతం జ్ఞాత్వా తదహ స్పాయాహ్నసమయే అయోధ్యాం (పా స్తవాళా. 

తతోజుత పంచరాతగణన ముపపద్యత ఇత్యూచిరే. అన్యే త్వాహుః - గంగావతరణపర్యంతం 

వనవాసత్వాభావా త్తతఃపరం ననస్పతిభరద్వాజ్మాశమయమునాతీరచిత్రకూటేషు చతససో 

ర్మాతయః, చతుర్థ్యాం సుమంతస్య నిర్గనమః, పంచమ్యా మిదం వచన మితి. వీవం స త్యద్య 

పదస్వారస్య మితి. స ప్పపంచాశే సర్లే _ “భరద్వాజాభిగమనం (పయాగే చ సహాసనం, ఆగిరే 

ర్లమసం తేమోం తత్ర సై రభిలక్షితం, అనుజ్ఞాత స్సుమంతోఒథ యోజయిత్వా హయో త్రమాి 

నిత్యాద్య నంతరం_“తత స్పాయాహ్నసమయే తృతీయే& హని సారథి, అయోధ్యాం సమనుపాప్య 

నిరానందాం దదర్శహే” త్ఫుక్వా, అయోధ్యానిర్లమదివస మారభ్య షష్టైఒహని కిల రామస్య 

చితకూట (పవేశః? అథ చారేభ్య స్స ప్రమే అష్టమే వా సూతస్య తద్యృత్తాంత(శ్రనణం. తత 

స్తృతీయే=. హని సూతస్యాఒయోధ్యాపవేశః. తత్ కథం పంచర్మాతయ ఇతి సరిగణ్యతే? ఉచ్యతే. 

తృతీయేఒహనీ త్యత అహ్న స్తృతీయభాగ ఇత్యర్థః. ఆగిరే ర్లమన మిత్య త గమనోద్యోగ 

మిత్యర్థః. తథా చ = “గుహేన సారం తత్రైవ స్థితోఒస్మి దివసా౯ణ బహూక్షొ, ఆశయా యది మాం 

రామః వున శృబ్దాపయే ది తీత్యత బహూ నిత్యుక్త్యా దిన్నతయం శృంగిబేరవురే సూతస్య వాసః, 

చతుర దినే బుజూమార్లేణ దివార్మాత మాగతచారముఖా (దామస్య చి తకూట(పవేశోద్యోగం 

నిశమ్య తద్దివససాయంకాలే వేగేనాఒయోధ్యాపవేశః, తస్తిన్ దినే కౌాసల్యాఒఒహ-'పంచర్మాతోద్య 

గణ్యతీ ఇతిక్సీ అతో న కించి దనుపపన్నం, ౨౬౭ 

| 183] 
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తం హి చింతయమానాయా శ్ళోకోఒయం హృది వర్ధతే, 

నదీనా మివ వేగేన సముదసలిలం మహత్. 

ఏవం హి కథయంత్యా స్తు కాసల్యాయా శుభం వచః, 

మందరశ్శి రభూ త్సూర్యో రజనీ చాఒభ్యవర్తత. 

తథా |ప్రసాదితో వాత్యై ర్రేవ్యా కౌసల్యయా నృపః, 

శోకేన చ సమాక్రాంకో నిదాయా వశ మేయివాజా. 

ఇతి శ్రీమదామాయకే, అయోధ్యాకాండే, ద్విషష్టితమ స్సర్గః. 
a 

అథ తీషష్టితను స్సర్గః 

ప్రతిబుద్దో ముహూర్తేన శోకోపహతచేతనః, 

అథ రాజా దశరథ స్స చింతా మభ్యపద్యత. 

(త మితి, నదీవేగేన సము(దవృద్ధి రితి లోకవాదః. 

౮ 

౧౯ 

21 

(వీవ మితి.) కథయంత్యాః కథయంత్యా మిత్యర్థః. శుభం వచః, అతిదుఃభితావస్థాయా 
మపి పత్యనునయపరత్యా ద్వచస శృుభత్వం, ౧౯-౨౦ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పేళాంబరాఖ్యానే, అరూధ్యా కొండవ్యాఖ్యానే, 

ద్విషష్టితమ స్సర్లః, 

దాహ 
అథ (తిషష్టితమ స్పర్గః 

((పతిబుద్ద ఇత్యాది.) 



అయోధ్యాకాళ్టే- త్రిషప్పితమస్సర్ల : 1.075 

(దశరథేన స్వవూర్వశాపకథనం) 

రామలక్షుణయో శైవ వివాసా ద్వాసవోపమం, 

అవి వేశోపసర్ల స్తం తమ స్ఫూర్య మివా౭౭౬సురం. - 

సభార్వే నిర్గతే రామే కౌసల్యాం కోసలేశ్వర:, 

వివక్ష రసితాపాంగాం స్మృత్వా దుష్కృత మాత్మన:. 3 

స రాజా రజసీం షష్టిం రామే [పవాజితే వనం, 

అర్జరా(తే దశరథ స్సంస్మరకా దుష్కృతం కృతం. ఖు 

స రాజా పుతశోకార్త: స్మృత్వా దుష్ట్రత మాత్మన;, 

కౌసల్యాం పుత్రశోకార్తా మిదం వచన మటబ్రవీక్. * 

య దాచరతి కల్యాణి శుభం వా యది వాఒశుభం, 

తదేవ లభతే భదే కర్తా కర్మజ మాత్మనః. ౬ 

అనానను ననక్తానునాండాలడానపుణనా న నననానా. 

(రామలక్ష్మణయో రితి.) రామలక్ష్మ ణయో ర్వివాసాత్, ఉపసర్గ్శః మహోపదవః వుత్రశోక 

రూపః, అనురం అసురసంబంధి, తమః రాహుః, ౨ 

(సభార్య ఇతి.) వివక్షుః, అభూదితి శేషః, అసితాపాంగా మిత్యనేన నివృ త్రక్రోధత్వ 

ముక్తం. 3 

(స రాజేతి) రజనీ మితి స ప్రమ్యర్ణే ద్వితీయా, షష్టిం రజనీం, [పాప్యేతి శేషో వా, 

సంస్మరక, స్థిత ఇతి శేషః. ౪-౫ 

స్మృత మాత్మదుష్కృతం వక్తుం తదనుకూలాం లోకస్టితిం దర్శయతి (యదితి.). 

కల్యాణీతి సాంత్వో క్రిః. లోకే వురుష శుభం వా అశుభం వాయ దాచరతి పరన్య, కర్కజం- 

పరశుభాశుభ పాపక వుణ్యావుణ్యాత్మకకర్మజం, తదేవ శుభం వా అశుభం వా ఫలం, ఆత్మ నోపి 

లభతే. తథా చ బుషేః వుతవియోగకరణేన మమాపి వుతవియోగః |పాప్తః ఇతి భావః, ౬. 
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గురులాఘవ మర్థానా మారంఖే కర్మణాం ఫలం, 
దోషం వా యో న జానాతి స బాల ఇతి హోచ్యతే. 3 

కశ్చి దామవణం ఛిత్వా పలాశాంశ్చ నిషించతి, 

పుష్పం దృష్ట్వా ఫలే గృధ్ను సృ శోచతి ఫలాగ మే. | లా 

అవిజ్ఞాయ ఫలం యో హి కర్మ త్వేవాఒనుధావతి, 

స శోచే తల వేళాయాం యథా కింశుక సేచక :. ళ్ 

సోఒహ వమూమవణం ఛిత్యా పలాశాంశ్చ న్యషేచయం, 

రామం ఫలాగ మే త్యక్త్వా పశ్చా చ్చోవామి దుర్మతిః. ౧౦ 

అన్యామపి లోక స్థితి మాహ (గురులాఘవ మితి) కర్మణా మారంభే ఆరంభసమయే, 

ఆర్థానాం ఫలానాం, గురులాఘవం గురుత్వం లముత్వం చ, ఫలం దోషం వా ఫలం ఫలహానిం 

వా, యద్వా, సుఖరూపతాం దుఃఖరూపతాం వా, యో న జానాతి, సః బాలః అశ్షై ఇత్యుచ్యతే. 

ఆల్పఫలకం బహు కర్మ నిషృలం చ కర్గాఒ౬రభమాణో బుద్ధిహీనః. బహుఫలక మల్చం కర్మ, 

సఫలం కర్మ చారభమాణ స్పుబుద్ధి రిత్యర్థ £. తథా చాత్మ వినోదరూపాల్పఫలం వుతవియోగ 

రూపమహాఫలహానికరం మృగయాకర్మ కుర్వ న్నహ మ జై వీవాస్మే తి భావః. - చ్ 

ఫలతారతమ్యవిచార మంతరేణ కర్మణి (పవృ త్తస్యోక్తం బాలిశత్వం దృష్టాంతముఖేన 
వివృణొతి (కశ్చిదితి.) లోకే కశ్చిత్ వురుషః వుష్పం దృష్ట్యా ఫలే, గృధ్నుస్సాభిలాషస్ప్సకా, 

అధికవర్ణ మహావుష్పవత్త్వా త్రదనుగుణమహాఫలం బవిష్యతీతి సాభిలాష ఇత్యర్థః. ఇ మవణం 
చూతవనం, అల్చనిర్యర్ణవుష్పకం, ఛిత్యా పలాశోపరోధపరిహారార్థం ఛిత్వ్కా పలాశాంశ్చ కింశుకా 

నేవ, నీషించకి జలసేచనాదినా పోషయతి, సః, ఫలాగమే ఫలా ప్ర్తికాలే సతి," అనుసభోగ్య 

ఫలదర్శనా చ్చోచతి. లా 

దృష్టాంతో కం దార్జాంతికే దర్శయతి (అవిజ్ఞాయేతి.) భావిఫలమవిజ్ఞాయ, కర్మ త్వేవానుధావతి 
యి 

క ర్మైవాఒనుసరతి, తదనుకూలహింసాం తు న పశ్యతీ త్యర్థః, ౯ 

వీవం సదృష్టాంత ముక్తస్య  పకృతోపయోగం దర్శయతి (సోఒహ మితి.) ఆ మవణచ్చేదన 
వూర్వక పలాశ సేచకతుల్యోఒహ మిత్యర్థః, ఆ(మవణం ఛిత్వేత్యనేనాభిషేకవిఘాతవూర్వకరామ 
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(దశరథేన స్వవూర్వశాపకథనం) 

లబ్దశబ్రేన కౌసల్యే కుమారేణ ధనుష్షతా, 
కుమార శ్శబ్దవేధీతి మయా పాఫ మిదం కృతం. ' " ౧ 

తదిదం మే౭.నుసంప్రాఫ్రం దేవి దుఃఖం స్వయం శృతం, 
సంమోహా దిహ బాలేన యథా స్యా దృతితం వివం. ౧౨ 

యథా౭_న్య: పురుషః కశ్చి త్పలాశ్రై ర్మోహికో భవేక్, 

వివం మమా ప్యవిజ్ఞాతం శబ్దవేధ్యమయం ఫలం. __ . ౧౩ 

దే వ్యనూఢా త్య మభవో యవరాజో భవా మ్యహం, 
తతః ప్రావృ డనుప్రాప్రామదకామవివర్ణ్గనీ. ౨౪ 

.వివాసనం లక్ష్యతే, పలాశాం శ్చ .న్యపషేచయ మిత్యవేన కైకేయీ (పియకరణం లక్ష్యతే. 

వీతద్దుః:ఖానుభవస్య నిదానం వక్తు.ముష్మక్షమతే (లబ్బశబ్లేనేతి.) కుమారః శబ్దవేధీతి, లబ్ధ్బశబ్దేన 

[పా ప్రఖ్యాతినా మయా ఇదం వక్ష్యమాణం, పాపం మునికుమారవధరూపం కర్మ, _కలితే మితి 

-సంబంధః. యద్వా లబ్దశ బైన లబ్దగజతుల్యమునివు తశ బ్దేన, మయా, శబ్దవేధీ కుమార 'ఇత్యభి 

మానేన, ఇదం వక్త్యమాణం మునికుమారవదరూపం, పాపం కృతం, ౧౧ 

శుభం వా అశుభం వా పురుషకృతం కర్మ లోకాంతరే 'జన్యాంతరే వా ఫలాయ భవేత్, 

'మత్కృతకర్మణ స్వత్యుత్కటత్వా దిహైవ తతృలం ప్రాప్త మిత్యాహ (తదిద మితి.) ఇహ లోకే, 

బాలేన సంమోహాత్ ఛక్షితం విషం యథా దుఃఖరూపం స్యా తథైవ స్వయం కృతం తదిదం 

దుష్కృతం మే దుఃఖరూపం, అనుసం|పా ప్తం జాత మిత్యర్థః, : ౧౨ 

ఉక్త మర్గం సంగహేణ దర్శయ న్నుపసంహరతి (యథాఒన్య ఇత్యాదినో.)' అన్యః 

పాకృతః కశ్చిత్, షలాశైః పలాశవుష్పైః, ఫలే లుక్, యథా .మోహితో భవేత్ యాదృశం, 

పుష్పం తాధృశం ఫలం భవివ్యతీతి మోహం (వా పాస్తో భవేత్, ,వీవం మమాపి, మయాసి, శబ్దో 

వేధ్యో లక్ష్యం యస్య స శబవేధ్య శ్ళరః,. శబ్దవేధ్యమయం శబ్దవేధ్యవికారభ్తూతం,! తద్దేతుక " 
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ఉపాస్య హి రసాకా భౌమాం స్తా చజగ దంశుఖి:, 

పరేతాచరితాం భీమాం రవి రావిశతే దిశం. ౧౨౬ 

ఉప్ప మంతర్దధే సద్య స్స్నిగ్గా దద్భశిరే ఘనా:, 

తతో జహృషి రే సర్వే భేకసారంగబర్తి ణః. 6౬... 

ర్లి న్నపక్షోత్తరా స్న్నాతాః కృచ్చాాదివ పత త్రిణః, 

వృష్టివాతావధూతా[గాజ్ పాదపా నభిపేదిరే. ౧౬. 

పతితేనా౭౦భసా చ్చన్న: పత మానేన ఛా2౭సకృత్, 
ఆబఖౌ మ త్రసొరంగ స్తోయరాశి రివా౭.చల:. ౧౮ 

మిత్యర్థః, ఫల మవిజ్ఞాతం శబ్దవేధిత్వఖ్యాతిమా[త్ర మేవ జానతా మయా భావ్యనర్గఫలం న విజ్ఞాత 

మిత్యర్థః. వీతాదృశ శబ్దవేధనం కదా పాప? మిత్యాకాంక్షాయా మాహ (దేవీత్యాదినా.) అనూఢా- 

అకృతవివాహా, యువత్వే సతి రాజు యువరాజః, భవామి అభవం, (పావృట్ వర్షాకాలః,. ౪ 

(ఉపాస్యేతి.) ఉపాస్య గృహిత్వా, రసాకా జలాని, జగత్ భూమిం, పరేతాచరితాం 

(పేతాచరితాం, అతవీవ భీమాం దిశం దక్షిణా మిత్యర్థః, ఆవిశతే ఆవిశతే స్మ. 3౫. 

(ఉష్టమితి,) స్నిగ్గా న్నీతలా;, భేకాః మండూకాః, సారంగాః హరిణాః చాతకా వా. ౧౬. 

(క్షి న్నపక్షోత్తరా ఇతి.) క్షి న్నపక్షోత్తరాః సిక్తపక్షోపరిభాగా:, అతవీవ స్నాతా ఇవ స్థితాః. 

వృష్టివాతావధూతా గాజా వృష్టివాతాభ్యాం కంపిత్మాగానపి, పాదపాళా, కృచ్భాత్ కిన్నపక్షత్వేన. 

యత్నాత్, అభిపేదిరే ఆరూఢాః, ౧౯ 

(పతితేనేతి.) పతితేన పతమానేన చ, నిరంతరేణే త్యర్థః, అంభసా వర్ష జలేన, ఛన్నః, 
మత్తసారంగః మత్రగజః “సారంగో హరిణే భృంగే చాతకే కబళే గజి ఇతి నిఘంటుః. అచలో' 

గిరిక, ఆచలో నిశ్చలః నిస్తరంగః, తోయరాశి స్పముద్ర ఇవాబభా. అచలపద స్యాఒ౭౬వృత్త్యా- 

వీకన్య గిరిపర స్య విశేష్యత్వం, అన్యస్య తోయరాశినిశేషణత్వ మితి ధ్యేయం. అల” 
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(దశరథేన స్వవూర్వశాపకథనం) 

పొండురారుణవర్ష్గాని సోతాంసి విమలా న్యపి, 

స్నుసువు గ్లిరిధాతుభ్య స్పభ స్మాని భుజంగవక్. ౧౯ 

(ఆకులారుణతోయాని స్రోతాంసి విమలా న్యపి, 
ఉఊన్మార్గజలవాహీని బభూవు ర్హలదాగ మే.) 

తస్మి న్నతిసుఖే కాలే ధనుష్లా నిషుమా నథీ, 

వ్యాయామకృతసంకల్ప సృరయా మన్వగాం నదీం. ౨౦ 

నిపానే మహిషం రాశతౌ గజం వాఒఖ్యాగతం నదీం, 

అన్యం వా శ్వాపదం కంచి జ్ఞిఘాంసు రజితేంద్రియ:. విం 

(తస్మిం స్తతా=హ మేకాంతే రాతౌ వివృతకార్ముక:, 

తతాఒహం సంవృతం వన్యం హతవాం స్తీర మాగతం, 

అన్యం చాపి మృగం హిం(సం శబ్దం [శ్రుత్వా౭_భ్యుపాగతం.) 

అథాంధకారే త్య[శౌషం జలే కుంభస్య పూర్యతః, 

అచతుర్విషయే ఘోషం వారణ స్యేవ నర్షత:. 9౨ 

(పాండురారుణవర్లానీతి.) గిరిధాతుభ్యో హేతుభ్యః, విమనా న్యపి సోతాంసి, పాండురారుణ 

ఎవర్డాని పాండురధాతు సంయోగాత్ పాండురవర్గాని అరుణధాతుసంయోగాదరుణవర్జాని, సభస్మాని 

దావానలభస్మ సహితాని. భుజంగవత్ నానావర్షయు క్తసర్పా ఇవ, కుటిలాని సుసువుః, ౧౯ 

(తస్మిన్ని త్యాది) శ్లోకద్య్వయ మేకం వాక్యం. వ్యాయామకృతసంకల్పః మృగయావిహారె 

కృత సంకల్ప ఇత్యర్థః, నిపీయతేస్మి న్నితి నిపొనం నద్యవతారస్థలం, తస్మిజా, శ్వాపదం 

-వ్యాఘాది దుష్టమృగం. ౨0-౨౧ 

(అథాంధకార ఇతి,) వూర్యత ఇతి శృతంతత్వ మార్షం. వివా 
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తతో౭.హం శర ముద్భృత్య దీప్త మాశీవిషోపమం, 

శబ్దం ప్రతి గజపేపు రభిలక్యు త్యపాతయం. ౨ 

అముంచం నిశితం బాణ మహ మాశీవిషోపమం. 

తత్ర వా గుషసి వ్యక్తా |పాదురాసీ ద్యనౌకసః, 

హా హేతి పతత స్టోయే వాణాభిహతమర్శ్మణ:. 294 

తస్మి స్నపతితే వాలే వా గభూ త్తత మానుష. ౨౫ 

కథ మస్మద్విధే శస్త్రం నిపతే త్తు తపస్విని, 
(ప్రవివిక్తాం. నదీం ర్మాతా వుదాహారోఒహ మాగత:. ౨౬... 

ఇషుణొఒ.భిహత: కేన కస్యవా కిం కృతం మయా, 

బుషే ర్హి న్యస్తదండస్య వనే వన్వేన జీవత: ౨౬. 

కథం ను శఫ్రైణ వధో మద్విధస్య విధీయతే, 

జటాఖొరధరమ్యైవ వల్కలాజినవాసస:. 2౮ 
కో వధేన మమార్ధి స్యా త్కి౦వా౭.న్యా౭ పకృతం మయా, 

ఏవం నిష్నల మారబ్ధం 'కేవలానర్థసంహితం. జా 

(తతోసా మితి.) గజ్మపేవ్పుః గజరూపవేధ్యం [పాప్పు మిచ్చుః, హననేచ్చు రిత్యర్థః. శబ్దం 

(పతిశబ్దం, లక్ష్యం కృత్వా అభిలక్ష్య, శబ్బక_ర్హృభూతో గజి వతావన్మాతే తిష్టత్రీతి లక్షీకృత్యే 

త్యర్థః, శర మపాతయ మితి సంబంధః. వెప 

(ఆముంచ మితి) యత బాణ మముంచం తత, వనౌకసః వనం ఓకః స్థానం యస్య 

తస్య, తపస్విన ఇతి యావత్, వ్యక్తా వాక్ [పాదురాసీ దితి సంబంధః. లా 

విశిష్య వాగుదితేత్యాహ (తస్మిన్నిత్యాది,) అస్మ ద్వీధే అజాతశ తౌ, (పవివిక్తాం (పకర్ణే ఆ 
నిర్ణనాం, రాత్రౌ అపరరాతౌ, ఉదకమాహరతీ త్యుదాహారః, మంథాదనేత్యాదినా ఉదకశబ్బస్యోదా 
దేశః. యద్యపి హారశబ్లై-.పరే ఉదాదేశో విహితః, తథా ప్యేకదేశవికృత మనన్యవ దృవతీతి దీర్హ ః,. 



అయోధ్యా కాణ్జే-త్రిషషితమస్సరగ్ధః 1081 

(దశరథేన స్వవూర్వశాపకథనం) 

న కశ్చి త్పాధు మన్యేత యథైవ గురుతల్పగం, 

నాఒహం తథాఒనుశోచామి జీవితక్షయ మాత్మనః. 30 

మాతరం పితరం చోఖా వనుశోచామి మద్వధే, 
త దేత న్మిథునం వృద్ధం చిరకాలభృాతం మయా. తయా 

మయి పంచత్వ మాపన్నే కాం వృత్తిం వర్తయిష్యతి, 

వృద్ధా చ మాతాపితరా వహం ఛై కేషుణా హత:. 

కేన స్మ నిహతా స్సర్వే సువాలేనాఒకృతాత్మనా, శివి 

తాం గిరం కరుణాం (శుత్వ్వా మమ ధర్మానుకాంకీ.ణ?. 

కరాభ్యాం సశరం చాపం వ్యథితన్యాఒపత ద్భువి, తితిళ,. 

తస్యా౭_హం కరుణం శుత్యా నిశి లాలపతో బహు. 

సంఖ్రాంత శ్ళోక వేగేన భశ మాసం వఏిచేతన:, తళ 

ఛాందసో వా. కిం కృతం కిమనిష్టం కృతం ? న్యస్తదండస్య ఉపరతవాజ్మ నకాయసంబంధిపర 

హింసస్య “దండో (ప్ర శాసనే రాజ్ఞాం హింసాయాం దమసైన్యయో' రితి విశ్వః. అర్థీ | పయోజనవాకా, 

గురుతల్పగం గురుదారగం, “తల్పం శయ్యాట్టదారే ష్వి' త్యమరః. హత ఇత్యేత న్మాతాపితరా- 

విత్యత వచనవిపరిణామేన యోజనీయం. సర్వే నిహతా ఇత్యు క్రి ర్మా తాపితృజీవనహేతుభూతస్య 

స్వస్య వధాత్. ఆకృతాత్మ నా అనిశ్చితబుద్ధినా, ఇతి వాగభూ దితి వూర్వేణాన్వయః. 3౨౪; 

(తా మితి.) సశరం చాప మిత్యనేన శరే ముక్తేపి హస్తలాఘవా చృరాంతరం ధనుషి 

సంహితవా నిత్యవగమ్యతే. కరుణాం గిరం (శుత్వా కరుణాజనకం వచ (థ్యుత్వా, స్థిత స్యేతి. 

శేషః. 801 

(తస్యేతి.) లాలపత ఇతి యజ్ఞుగంతా చృతృ్మ పత్యయః, (పలపత ఇత్యర్థః. విలపన. 

మిత్యర్థసిద్ధం. 3౪౪4 

136] 
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తం దేశ మహ మాగమ్య దీనస త్త స్సుదుర్మనా:. 

అపశ్య మిషుఖా తీరే. సరయాై' స్తాపసం హతం. _ ౪౮ 3౫4 

అవకీర్ణజటాఖారం ప్రవిద్ధకలశోదేకర, 
పొంసుళోణితదిగ్భాంగం శయానం శల్యపీడితం, డ్ 3౬ 

స మా మద్వీక్యు నేత్రాభ్యాం త్రస్త మస్వస్థచేతసం. 

ఇత్యువాచ తతః క్రూరం దిధథ. న్నివ తేజసా, 38 

కిం తవాఒపకృతం రాజకా వనే నివసతా మయా. _ 

జిహీర్లు రంభో గుర్వర్ధం య దహం తాడిత స్త్వయా, తలాం 

ఏకేన ఖలు బాణేన మర్మ ణ్యభిహతే మయి. 
ద్వా వంధౌ నిహతౌ వృద్ధి మాతా జనయితా చ మే. తిల 

తౌ కథం దుర్చలా వంధౌ మత్సుతీకె పిపాసితా. 

చిర మాశాకృళాం తృష్టాం కష్టాం సంధారయిష్యుతః, ౪౦౪ 

(తమితి.) దినసత్త్వః దీనహృదయః, సుదుర్మనాః అత్యంతదుః భితమనాః, ప్రవిద్దకలశోదకం 

పర్య స్త్రకలశోదక మిత్యర్థః. నతు ధ్వస్తకలశోదక మితి. “తత స్తం ఘట మాదాయ వూర్ణం పరమ 

వారిణితి వక్ష్యమాణవిరోధాత్, పాంసుశోణితదిగ్ధాంగం పాంసువిశిష్టశోణితేన లిప్తాంగం, శల్య 

పేడితం శరాగపీ డితం. 3౫ ౪- ౩౬౪ 

_.=(స,మా ముద్వీక్ష్యేతి.) (తస్తం భీతం, అత వవ అస్వస్థచేతసం వ్యాకులచిత్తం. sey 

(కిం తవేతి.) జిహిర్హుః ఆహర్తు మిచ్చుః, గుర్వర్థం మాతాసితృనిమి త్తం. తిలా ౩౯ 

(తా వితి.) అగాకృతాం వుతో మే జల మాహరిష్యతిత్యాశాసహితాం, తృష్ణాం. 'పిపాసాం, 

కష్టాం దుస్స హాం, ళం 
icv 

(| 
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(దశరథేన స్వవూర్వశాపకథవం) 

న నూనం తపసో వా౭స్తి ఫలయోగ శ్యుతస్య వో. 
పితాయ న్మాం న జానాతి శయానం పతితం భువి, ౪౧౪ 

జానన్నపి చ కిం కుర్యా దశ క్తి రపరిక్రమ:. 

భిద్యమాన మివా౭_శక్త స్త్రాతు మన్యో నగో నగం, ౪వ 

పితు స్వ్వ్యమేవ మే గత్వా శీఘ మాచక్వు రాఘవ. - 
న త్వా మనుదహే త్కుుంద్దై వనం వహ్ని రివైధితః, . ౪౪. 

ఇయ మేకపదీ రాజన్ యతో మే పితు రాశమ:. 
తం ప్రనాదయ గత్వా త్యం న త్వాం స కుపిత శృపేక్ ' ఖలు 

విశల్యం కురు మాం రాజక మర్మమే నిశిత శృర:. 

రుణద్ధి మృదు సోత్సేధం తీర మంబురయో యథా, ౪౮౫1 

సశల్యః క్లిశ్యతే పొతె ర్విశల్యో వినశిష్యతి. 

ఇతి మా మవిశ చ్చింతా తస్య శల్యాపకర్ణణి, vey 

(న నూన మితి.) తపసః (శ్రుతస్య వేత్యత మామకస్యేతి విశేషణం దేయం. ౪0౪ 

(జాన న్నితి) ఆపర్మికమః అసంచారః, పంగురితి యావత్. భిద్యమానం, వాతాదినేతి 

శేషః, ౪౨ ఆ 

(పితు రితి.) రాఘవేతి సంబోధనాత్ సరయూతీరే బహుశో మృగయాపర్యటనేన వూర్వ 
మేవ దశరథం జ్ఞాతవా నిత్యవగమ్యతే. (న త్వా మనుదహే దితి) అన్యథా దహే దితి భానః, ౪౩౪. 

(ఇయ మితి.) వీకపదీ వీకపదన్యాసమ్మాతయుక్తా సరణి రిత్యర్థః. “వర్మ న్యేకపదీ” 

త్యమరః, యతః యతై ఎకపద్యాం. ౪౪౪ 

(విశల్యమితి) మర్మ, రుణద్ధి పీడయతీ త్యర్థః మృదు సికతామయం, సోత్సేధం జాన్నత్య 

వత్, ఆంబుఠయః నదీవేగః. ప 
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దు:ఖితస్య చ దీనస్య మమ శోకాతురస్య చ. 

లకయామాస హృదయే చింతాం మునిసుత స్తదా, ౪౭౪ 

తామ్యమాన స్ప మాం కృచ్చాా దువాచ పరమార్తవక్. 

సీదమానో వివృత్తాంగో వేష్టమానో గత: క్షయం. ఇలా 

సంస్తభ్య శోకం థై ర్యేణ స్థిర చిత్తే భవా మ్యహం, 

(బ్రహ్మహత్యా కృతం పాపం హృదయా దపనీయతాం, ౫౯౮ 

న ద్విజాతి రహం రాజ న్మా భూత్తే మనసో వ్యథా, 

శూధాయా మస్మి వైశ్వ్యేన జాతో జనపదాధిప, ౫౦౪ 

ఇతీవ వదత: కృచ్చా ద్పాణాభిహతమర్శ్నాణ :. 

విఘూర్ణతో విచేష్టస్య వేపమానస్య భూతలే, ౧౪ 

తస్య త్వానమ్యమానస్వ తం బాణ మహ ముద్ధర౦, 

స మా ముద్వీక్యు సంత్రస్తో జహౌ ప్రాకాం స్తపోధనః, ౫న 

(దుఃఖితస్యేతి) దుఃభితస్య మహ దకృత్యం |పాప్త మితి దుఃఖితస్య, కోకాతురస్య 

[బహ్మహత్యా భవిష్యతీతి భియా శోకేన పీడితస్య, ౪౭౪ 

(తామ్యమాన ఇతి.) క్షయం గతః నాశం (పావు ముషకాంతః, (సంస్తభ్యత్యాది) 

శ్లోకద్వయస్య ఇతి మా మువాచేత్యనేనాన్వయః, స్థిరచిత్తో భవామ్యహ మిత్యత స్థిరచిత్తో 

భవా౭.నఘేతి చ పాఠః, చాదాయాం వైశ్యేన జాతః కరణ ఇత్యర్థః, “శూదావిశో న్తు కరణి 

ఇత్యమరః. Yoy-Xo0U 

(ఇతీతి:) విఘూర్లతః, కదాచి దతీవ వేపమానస్యే త్యర్థః. విచేష్టస్య, కదాచిదితి శేషః, 

వేపమానస్య కదాచిత్ ఈషత్ కంపమానస్వే త్యర్థః. ఆనమ్య మానస్య వ్యథయా సంకుచితాంగస్వ్యే 

త్యర్థః. నావద్యమానస్వేతి పాఠే-అతిశయేన నదత ఇత్యర్థః. ఉద్ధరం ఉదహరం. అడభావో 

౬-నిత్యత్వాత్. ఆ Noy-XDU 
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(దశరఖథేన స్వవూర్వశాపకథనం) 

జలార్ద్రృగాతం తు విలపష్య కృచ్చాా న్మర్మవణం సంతత ముచ్చ్యసంతం, 

తత స్పరయ్వాం త మహం శయానం సమీత్యు భదేఒస్మి భృశం విషజ్ఞ:. 

ఇతి న్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండ్కే |క్రిషష్టితమ స్సర్గః. 

అథ చతుష్షష్టితమ స్సర్గః 

వధ మప్రతిరూపం తు మహరైే స్తస్య రాఘవః, 

విలపన్నే వ ధర్మాత్మా కౌసల్యాం పున రబవీక్. ౧ 

తదజ్ఞానా న్మృహత్పాపం కృత్వాహం సంకులేంద్రియః, 

ఏక స్త్వ్రచింతయం బుద్ద్యా కథం ను సుకృతం భవేక్. ౨ 

(జలార్హ్రగ్నాత మితి.) అయం క్లోకః (పథమదృష్టానువాదః. మర్మణి (వాణస్థానే [వణః 

యస్య తం, సరయ్వాం సరయూతీరే విషణ్ఞో=_స్క్మి విషజ్ఞో=.భవం, ౫౩౪ 

ఇతి శ్రీగోనిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పితాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవాాఖ్యానే, 
(తిషష్టితమ స్సర్గః, 

అథ చతు ష్షష్టితమ స్సర్గః 

(వధ మితి) విలపన్నేన మధ్యే స్వవుతం విలపన్నేవ, ౧ 

(తదితి.) సంకులేందియః వ్యాకులేందియః, సుకృతం సుష్టు కృతం, మునికుమారవచన 

మితి శేషః. ఇత్యచింతయ మిత్యుపస్కార్యం, యద్వా, అస్య వధజ్ఞాప నాజ్ఞాపనయోః కిం 

-ఏథోదర్భం భఖివే దిత్యచింతయ మిత్యర్థః, క్ష త 
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తత స్తం ఘట మాదాయ పూర్ణం పరమవారిణా, 

ఆశమం త మహం ప్రొష్య యథాఒ౭౬ఖ్యాతపథం౦ గతః. శా 

తత్రాఒహం దుర్చలో వంధౌ వృద్ధా వపరిణాయకౌ, ' 
అపశ్యం తస్య పితరౌ లూనపతావివ ద్విజౌ. భా 

తన్ని మిత్రాభీ రాసీనౌ కథాభి రపరిక్రమౌ, 
తా మాశాం మత్కతే హీనా వుదాసీనా వనాథవక్. క 

శోకోపహతచి త్తశ్చ భయసంత స్తచేతన:, 

తచ్చాశమపదం గత్వా భూయ శోక మహం గతః. ౬. 

పదశబ్దం తు మే [శుత్వా ముని ర్వాక్య మభాషత, 

కిం చిరాయసి మే పుత్ర పానీయం కీప్ర మానయ. ౬ 

యన్ని మిత్ర మిదం తాత సలిలే క్రీడితం త్వయా, 

ఉత్కంఠికా తే మాతేయం |ప్రవిశ కప మా(శమం, లా 

(తత స్తం ఘట మితి.) తతః మునికుమారో క్రజ్ఞాపన మేవ |శేయస్రర మితి నిశ్చయానంతరం,... 

యథా భఖ్యాత పథం (ప్రాహ ఆశ్రమం గత ఇతి సంబంధః, 3- 

(త త్రేత్యాది.) =.రితో నయతి సంచారయతీతి పరిణాయకః, తదహితౌ, తన్ని మిత్తాభిః. 

వుతవిషయాఖిః, కథాభి రుపలక్షితౌ, అపరికమౌ పంగుభూతౌ, మత్కృతే మన్ని మిత్తం, తా 

మాశాం హీనౌ జలానయనాగారహితౌ, వు తవిషయాశారహితౌ వా, ఉదాసీనౌ (పయత్న శూన్య, 

తస్య పితరా వపశ్య మితి సంబంధః. x. 

(శోకోపహతచిత్ర ఇతి.) వుతవధేన వూర్వ మేన కోకోపహతచి త్త, భూయ శోకం గతః 

తద్దర్శనా దతిశయితశోకం గతః. కు... 

(పదశజ్లం) చరణవిన్యాసజశబ్దం, చిరాయసి విళంబసే, తత్కరోతీతి జిద్, యన్నిమి త్తం 
కిన్నిమిత్ర మిత్యర్థః. యద్వా, యన్నిమి త్రం త్వయా సలిలే (కీడితం, ఇదం (బూహీతి శేషః _ 
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లం (దశరశేన న్వవూర్వశాపకథవం) ఇ. 
వ్ 

య ద్య్యళీక౮' క్యతర పత మాతా, తే యేది వౌ మయో, = = 

నత న్మనసి కర్తవ్యం తయా తాత తపస్వినా. క. జా 
స 

త్వం గతి స్తృగతీనాం చ చక్షు స్త్వం హీనచకుషాం. 

సమాసకా స్త్యయి (పాణాః కీం త్వం నో నాఒభికధాషసే క -' ౧౦ 

ముని మవ్యక్షయా వాచా త మహం సజ్జమానయా, 

హినవ్యంజనయా (పేతు భీతో భీత ఇవాబవం. ణం 

మనస: కర్మ చేష్టాభి రభిసం స్రభ్య వాగ్పలం, 

ఆచచకే త్యహం తస్మై పుత్రవ్యసనజం భయం. ౧౨ 

అనాలా. 

యన్న దత్త మితి పాఠే-ఇదానీం పానీయం న దత్త మితి యత్, తస్మాత్ త్వయా సలిలే | క్రీడిత 

మిత్యన్వయః, ఉత్కంఠితా శోకస్మరణవ త్యభూత్, వ్యళీకం ఆపియం. అలీక మితి పాఠే_అభీక 

మపరాధః “అభీక మపరాది ఇతి హలాయుధః, (త్వ మితి.) నః అస్మాకా ఇతి ముని ర్వాక్య 

మభాషతే త్యన్వయః. | ఎం 

(ముని మితి) సజ్జమానయా స్టలంత్యా, హీనవ్యంజనయా " అస్పష్టాక్షరయా “వ్యంజనం 

శ శ్రునిష్ధాన చిహ్నే ష్యవయవేఒక్షరి ఇతి వైజయంతీ, అవ్యక్త క్రయా వాచా అబ్రవ మితి సంబంధః, 

ఖీతోపి సా భీతః భీతభీతః, అత్యంతభీత ఇత్యర్థః. పాఠభేదః = భీతోసిస న్నభీత ఇవా[బవం 

ఇవ శబ్దో వాక్యాబంకారే. . ణం 

ఉక్త మేవ విశదం దర్శయతి (మనస ఇతి.) మనసః కర్మ ఊహాపోహాత్మకం. చేష్టాః 

ఇం|దియనియనునరూపవ్యాపారాః, తాభిః, వాగ్బృలం అభిసంస్రభ్య స్టలితాం వాచం బలాత్ 

దృఢీక్పత్యే త్యర్థః. తస్మై భయ మాచచక్ష ఇతి సంబంధః, యద్వా, వాగ్చల మభిసం న్తభ్య 

లజ్ఞాభీతి! పభృతిభి ర్కందవచనో భూత్వేత్యర్థః. ఆచచక్ష ఇతి లిట్యుకతమవు రుషై కవచనం.- ౧౨ 
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కత్రియోఒహం దశరథో నాఒహం పుత్రో మహాత్మనః, 

సజ్జనాఒవమతం దుఃఖ మిదం (పొప్తం స్వకర్మజం. 

భగవం శ్చాపహాస్తో_హం సరయాతీర మాగతః, 
జింఘాంసు శాాపదం కంచి న్నిపానే చాగతం గజం. 

తత శుతో మయా శబ్దో జలే కుంభస్య పూర్యతః, 

ద్విపోఒయ మితి మత్వాఒయం బాబేనాఒభిహతో మయా. 

గత్వా నద్యా స్తత స్తిర మపశ్య మిషుణా హృది, 

వినిర్భిన్నం గత (పాణం శయానం భువి తాపసం. 

భగవజా శబ్ద మాలత్యు మయా గజజిఘాంసునా, 
విసృష్టోఒ౦భసి నారాచ స్తత స్తే విహత స్పుత:. 

తత స్తస్ర్రైవ వచనా దుపేత్య పరితప్యత:, 

స మయా సహసా బాణ ఉద్భృతో మర్మత స్తదా. 

స చోద్ధుతేన బాజేన తత్రైవ స్వర్గ మాస్థిత:, 

భవంతౌ పితరౌ శోచ న్నంధా వితి విలప్వు చ. 

౧౪” 

అప. 

(౧౬... 

oe. 

౧౯ 

(క్షత్రియ ఇతి) మహాత్మనః, తవేతి శేషః, సజ్జనావమతం సజ్జనావమతివిషయభూతం, 

సత్పురుషగర్హిత మిత్యర్థఃం 0౧3: 

(భగవ న్నితి.) నిపానే జలావతారే, ఆగతం గజం, శ్యాపదం హిం _సశార్దూలాదికం చ, 

జిఘాంసుః చాపహస్తోఒహం సరయూతీర మాగతః, sha 

(త తేతి.) వూర్యతః వూర్యమాణస్య, ద్విప ఇతి మత్వా, అయం శబ్బహేతు: పదార్థః, మయా 

అభిహతః. 0Q౧౫=౧౮ 

(స ఇతి) ఉద్భృుతేన బాజేన హేతునా, ఆంధౌ, పితరో మాతాసితరా వితి, భవంతా వేవ్ 

శోచళ్లా విలప్య చ సళ్ల మాస్టితః. దకా 
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(దశరథేన స్వవూర్వశాపకథనం) 

అజ్ఞానా దృవత: పుత్ర స్పహనా౭భిహతో మయా, 

శేష మేవం గతే యత్సా్యా త్త త్పసీదతు మే మునిః. ౨౦: 

సత చ్చుత్వా వచః క్రూరం మయోక్త మఘశంసినా, 

నా౭_శక త్తీవ మాయాస మకర్తుం భగవా నృషి:. ౨౦ 

స బాష్పవూర్ణవదనో నిశ్వ్వృ సక శోకకర్శితః, 

మా మువాచ మహాతేజా: కృతాంజలి ముపస్థితం. ఎవి 

యద్వ్యేత దశుభం కర్మ నత్వం మే కథయే స్వయం, 

ఫలేన్మూర్ధా స్మ జే రాజ సద్య శృతనహసథా. ౨3- 

తత్రియేణ వధో రాజకా వానప్రసై విశేషతః, 

జ్ఞానపూర్యం కృత ఖానా చ్చ్యావయే దపి వజిణం. ౨౪ 

సప్తభా తు ఫలే న్మూర్రా మునౌ తపసి తిష్టతి, 

జ్ఞానా ద్విసృజత శ్శ\స్ర్రం తాద్భశే బహ్మవాదిని. ౨౫. 

(ప్రి జ్ఞానా ద్ధి కృతం యస్మా దిదం తేనైవ జీవసి, 

అపి హ్యూద్య కులం న స్యా దిజ్వాకూణాం కుతో భవాక్. ౨౬. 

(ఆజ్ఞానా దితి.) వీవం గతే వవం వాస్తే సతి, యచ్చేషం కర్తవ్యం స్యా చృాపానుగ్రహాడ్కం, 
(= 

తత్స్ప్రతి, మే మయి, (పసీదతు శాపో వా అన్నుగహో వాయః కర్తవ్యః తం కరోత్వి త్యర్థః. విం 

(స ఇతి.) అఘశంసినా దుఃఖశంసినా, ఆయాసం వ్యసనం, అకర్తుం నాఒశకత్, కృతవానే 

వేత్యర్థః, 
- ౨౦౧ 

(స ఇత్యాది,) హేతి వాక్యాలంకారే, ఫలేత్ విశిర్యేత్, ఆిఫలా విశరణ ఇతి ధాతుః. 

ఉనేతి శేషః, కతియేణ పాలకేన, వాన పసే, అజ్ఞానతః కృతో వధః, వ్రిణ మింద మసి.. 

మచ్చాపేనేతి శేషః, క్ష (పట్టి, అజ్ఞా 

* [187] 
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నయ నౌ నృవ తం దేశ మితి మాం చాభ్యభాషత, 

అద్య తం [దష్టు మిచ్చావః పుత్రం పశ్చిమదర్శనం. ౨8 

రుధిరేభాఒవసిక్తాంగం |ప్రకిర్ణాజినవాససం, 

శయానం భువి నిస్సంజ్ఞం ధర్మరాజవశ౦గతం. ౨౮ 

అథా౭.హ మేక స్తం దేశం సీత్యా తౌ భృశదు:ఖితౌ, 

అస్పర్శ్భయ మహం పుత్రం తం మునిం సహ భార్యయా. చకా 

తౌ పుత్ర మాత్మన సృష్ట త మాసాద్య తపస్వినౌ, 

నిపేతతు శరీ రేఒస్య పితా చా౭ స్యేద మబఏక్. ఉం 

నాఒభివాదయసే మాఒద్య న చ మా మభిభాషసే, 

కిం ను శేషే తు భూమౌ త్వం వత్స కిం కుపితో హ్యూసి. ౩౧ 

న త్యహం తే ప్రియః పుత్ర మాతరం పశ్య థార్మిక, 

కిన్ను నాలింగసే పుత్ర సుకుమార వచో వద. త౨ 

శానా చ్చ్యాయేత్, జ్ఞానవూర్యం కృతః జ్ఞానకృతన్తు, విశేషత శ్చ్యావయేత్. ఆవిళంబో విశేషః. 

స_పధ త్యుపలక్షణం, బహుధే త్యర్థః. (బహ్మవాదిని పరమాత్మ జ్ఞ * (బహ్మచారిణీతి పాఠే_చరతే 

ర్లత్యర్థత్వాత్, సర్వే గత్యర్థా జ్ఞానార్థా ఇతి న్యాయేన _బహ్మతత్త్వం చరితుం జ్ఞాతుం శీల 

మస్యాస్తీతి | బహ్మచారీ, తస్మి౯-"జ్ఞానే తత్తే తపోధ్యాత్మ వేదేషు బహ్మ చోచ్యతి ఇతి నిఘంటుః4 

యస్మాత్ కారణా దిదం దుష్కృత మజ్జానాత్ కృతం, తేన త్వం జీవసి. అపిచ, అద్య, 

జ్ఞానవూర్వకత్వే వధస్య రాఘవాణాం కులం న స్యాత్. భవాజు కుత స్యాత్ జీవేత్?, ఇతి మా 

మువాచే త్యన్వయః. _ . ౨౬ 

(నయెత్యాది) శ్లోకద్వయ మేకం వాక్యం, ధర్మరాజవశం గతం వృతం (దష్టు మిచ్చ్ళావః. 

అతః, నౌ తం దేశం నయేతి మా ముభ్యభాషతేతి సంబంధః, ౨౮ా 

(అథేతి.) అహంతెౌ నీత్వా, అహం త మస్పర్శ్మయ మితి సంబంధేనాఒహం శబ్దద్వ యాఒ౬ 

'వైయర్థ్యం. ౨౯-౩౧ 

(న త్వితి,) ఆహం తే ప్రియః, నతు చేత్, మాతరం పశ్యే త్యన్వయః. శి౨ 
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(దశరథేన స్వవూర్వశాపకథనం) 

కస్య వాఒపరరా(తేఒహం (శోష్యామి హృదయంగమం, 

అధీయానస్య మధురం శాస్త్రం వాఒన్య ద్విశేషత:. 33- 

కో మాం సంధ్యా మువాస్రైవ స్నాత్వా హుతహుతాశనః, 

శ్లాఘయిష్యు త్యుపాసీన: పుతశోకభయార్షితం. తళ 

కందమూలఫలం హృత్యా కో మాం ప్రియ మివాఒతిథిం, 

భోజయిష్య త్యకర్మణ్య మప్రగహ మనాయకం. 3౫% 

ఇమా మంధాం చ వృద్దాం చ మాతరం శే తపస్వినీం, 

కథం వత్స భరిష్యామి కృపణాం పుత్రగర్ధినీం. ౬ 

(కస్యేతి.) హృదయంగమం మనోహరస్వరఠం, అధీయానస్య పఠతః, అన్యద్వా ఇతిహాస 

వురాణాదికం వా. 33- 

(క ఇతి.) సంధ్యా =పాస్య నమస్కారవూర్వకం తాం|త్రికం సంధ్యావందనం కృత్వేత్యర్థః. 

హుతహుతాశనః కృతహోమ॥, నను వైశ్యా చ్చూదాయాం జాతో హి కరణః, తస్య కథం. 

హోమాధికార? ఇతి. మైవం, “నమస్కారేణ మంతేణ పంచయజ్ఞాల సమాపయే” దితి చతుర్ధ 

వర్ణస్యాసి సంచమహాయజ్ఞాదికార స్ప్మ్మర్యతే. తతో ప్యధికస్య కరణస్య స్వోచితమంత్తై ౨ ర్లోమాధి. 

కారస్య కై ముత్యన్యాయసిద్ధత్వాత్. శ్లాఘయిష్యతి ఉపచరిష్యతీ త్యర్థః. తళా 

(కందమూలఫల మితి.) కందం జలోద్భవానాం పద్మాదీనాం, మూలం స్థలోదృవానాం, 

అకర్మణ్యం కర్మానుషస్టానాఒక్షమం, అృష్మగహం నీవారాదిసంగహరహితం, అనాయకం అనాథం 

రక్షకరహితం, యష్షైం గృహీత్వా మార్గదర్శక రహిత మితి వాఒర్డః. త 36. 



1092 శ్రీమదామాయజే, గోవిందరాజీయవిశిష్టు 

తిష్ట మాం మా గమ: పుత్ర యమస్య సదనం (ప్రతి, 

శో మయా సహ గంతాసి జనన్యా చ సమేధితః. తికి 

ఉభొ వపి చ శోకార్తా వనాథౌ కృపణౌ వనే 

తప మేవ గమిష్యావ స్త్వయా హీనా యమక.యం. తిలా 

తతో వైవస్యతం దృష్ట తం |ప్రవత్యామి భారతీం, 

తఈమతాం ధర్మరాజో మే బిభ్భయా త్పితరా వయం. శిలా 

దాతు మర్హతి ధర్మాత్మా లోకపొలో మహాయశాః, 

ఈద్భుశ స్య మమా౭ఒక్షయ్యా మేకా మభయదకి.ణాం. ఖం 

అపొపో=_సి యదా పుత్ర నిహతః పాపకర్మకణా, 

తేన సత్యేన గచ్చాఒ౭౬శు యే లోకా శృస్త్రయోధినాం. ళం 

యాంతి శూరా గతిం యాం చ సంగ్రామే ష్యనివ ర్ర్తినః, 

హతా స్యభిముఖాః: పుత్ర గతిం తాం పరమాం |వజ. ౮౨ 

"యాం గతిం సగర శ్రైబ్యో దిలీపో జనమేజయః, 

నహుషో దుందుమారశ్చ ప్రాప్తా స్తాం గచ్చ పుత్రక. ౪౩ 

(తిషైతి.) తిష్ట మాం మాంపతి తిష్ట, మా గమః నూ గచ్చ, సమేధితః సహిత 
ఇత్యర్థః. ఉ౭_3ల౮ా 

(తత ఇతి.) వైవస్వతం యమం, ధర్మరాజః క్షమతాం మతు తస్య స్యపరిసరాగమన 
విళంబం సహతాం, మే మత్సంబంధీ. అయం వు[తః, పితరౌ భిభృయాదితి భారతీం (పవక్ష్యామీతి 
నంబంధః. తజా=౪ం 

రాజ్ఞా స్వహ_స్రకృతం హననం వూర్వకృతస్య పాపస్య (పాయశ్చి త్రత్వేన [పా ప్తమితి 
మత్వా వదతి (అపాప ఇతి.) పాపకర్మణా రాజ్ఞా యదా నిహతః తదై వాఒపాపోసి, తేన అపాపత్వేన 
హేతునా, సత్యేన మమ సత్యేన, శస్త్రుయోధినాం యే లోకా స్తా ఆశు గచ్చేతి యోజనా. నన్వస్య 



అయోధ్యాకాలే-చతుష్టష్టితమస్సర్ల ; 1093 
(దశరథేన స్వవూర్వశాపకథనం) 

యా గతి స్పర్వసాధూనాం స్వాధ్యాయా త్రపసా చ యా, 
యా భూమిదస్యాఒఒహితాగ్నే రేకపత్నీ వతస్య చ, yy 

గోసహ(సన |ప్రదాత్సాణాం యా యా గురుభ్భతా మపి, 

చేహన్యాసకృతాం యా చ తాం గతిం గచ్చ పుత్రక. ౪౫ 

నహి త్యస్మికా కులే జాతో గచ్చ త్యకుశలాం గతిం, 

స తు యాస్యతి యేన త్వం నిహతో మమ వాంధవ:, ౪౬ 

ఏవం సకృపణం తత్ర పర్య దేవయతాఒసకృత్ , 

తతోఒ_-స్మై కర్తు ముదకం |ప్రవృత్త స్సహ భార్యయా. ౪2 

శపస్వినో (బహ్మలోకపాప్తి రేవ వక్రవ్యా. శ(స్త్రహననమ్మాతేణ శషస్ర్రయోధినాం లోకం (పాపస్య 

శ్వేన వదతి. వీతక్ కథ ముపపద్యతే? ఉచ్యతే - 'ద్వా విమౌ వురుషా లోకే సూర్యమండలభేధినా 
"వర్నివా డ్యోగయు క్ర శ్చ శరేణాఒభిముఖో హతి ఇతి శస్త్రయోధినా ముతృృష్టలోక [పొ ప్తి శవణా 

న్న దోషః. - . ౪౧-౪౩ 

(యా గతిరితి.) (వీకపత్నివతస్యేతి) ఇదం చ వత మనుకూలాయాం వుత్రిణ్యాం 

పత్న్యాం బోధ్యం. (గోసహ్మసప్రదాత్తూణా మితి.) యా యేతి వీకస్య యచ్చ్భబ్దస్య వూర్వేణాన్వయః , 

గురుభృతాం గురుకు శూషాకారిణాం, దేహన్యాసకృతాం, మహా(పస్థానాదినేతి శేషః, యద్వా, 

పరలోక పా ప్తిసంకల్పవూర్వకం గంగాయమునాసంగమాదౌ జలేఒగ్నౌ వా తనుం త్యజతా 

మిత్యర్థః, ఇల.౪౫ 

(నేత.) అస్మి న్కులే తపోనిష్టానా మస్మాకం కులే, జాతః, అకుశలాం అశుభాం, గతిం న 

గచ్చేత్, ఆపితు మమ బాంధవః వృతః, త్వం యేన నిహతః, స వీవోకుశలాం గతిం యాస్యతి, ౪౬ 

(వవ మితి.) ఉదకం నమస్కారవూర్వోదక [కియాః, ఆ” ఆది 



1094 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజియవిశిస్పే 

సతు దివ్యేన రూపేణ మునిపుత స్ప్వకర్మఖి:, 

స్వర్గ మభ్యారుహ ఖీపం శ కేణ సహా ధర్మవిక్. ౪లా 

ఆబభాషి చ తౌ వృద్ధా సహ శక్రేణ తాపస, 

ఆశాస్య చ మువూర్తం తు పితరౌ వాక్య మబబవీక్. ౪౯ 

స్థాన మస్మి మహ త్పాపో భవతో; పరిచారణాక్, 

భవంతా వపి చ కీప్రం మమ మూల ముపైషరుతః 0. 

వివ ముక్తా తు దివ్యేన విమానేన వపుష్షతా, 
ఆరురోహ దివం కీప్రం మునిపుత్రో జికేందియః. ౫౧: 

స కృత్వా తూదకం తూర్షం తాపస సృహ భార్యయా, 

మా మువాచ మహాతేజా; కృతాంజలి ముపస్థితం. ౫౨. 

అద్యైవ జహి మాం రాజకా మరణే నాస్తి మే వ్యథా, 

య చ్చరేకైకపుతం మాం త్య మకార రపు[తకం. ౫౩ 

(స త్వితి) శకేణ నహ స్వర్గ మధ్యారుహ దిత్యనేన మునివుతం స్వర్గం నేతుం శక 
స్పమాగత ఇతి గమ్యతే. ౪౮- 

సంగహేణోక్రం స్వర్గారోహణం వివృణోతి (ఆబభాష ఇతి.) తాపసః శకేణ సహ తౌ 
వృద్ధా ఆబభాషే, ఆభాషణేపి వృద్ధయో ర|శవణా త్పున రాహేత్యాహ (ఆశ్వాస్య చేతి.) ఇడా 

(స్థాన మితి.) మూలం సమీపం. 'ఆద్యే శిఫాయాం నక్షతే మూలం కుల సమీపయో' రితి 
నిఘంటుః. ౫౦. 

(వీవ మితి.) వవుష్మతా ప్రశస్తాకారేణ, | పశంసాయాం మతుప్. ౫౧-౫౨ 

(అద్వేతి.) జహి |పాణా న్మోచయ, హంతే ర ఇతి జాదేశః. కథం మారణం? దుఃఖాకరత్వా 
దిత్యతాహ (మరణే నాస్తి మే వ్యథేతి) వ్యథాభావహేతు మాహ (యదితి.) అతోపి కిం 
వ్యథా౭స్తీతి భావః. ౫3- 



ఆయో ధ్యాకాళ్లే- చతుష్టష్టితమస్సర్ల ; 1095 
(దశరథేన న్వవూర్వశాపకథనం) 

త్యయా తుయ దవిజ్ఞానా న్ని హతో మే సుత శుచిః, 

తేన త్వా మభిశ ప్యామి సుదుఃఖ మతిదారుణం. xy 

పుత్రవ్యసనజం దుఃఖం యదేత న్మమ నాంప్రతం, 

ఏవం త్యం పుత్రశోకేన రాజా కాలం కరిష్యసి. ౫౫ 

అజ్ఞానాత్తు హతో యస్మాక్ కత్రియేణ త్వయా మునిః, 

తన్మా తాం నౌ౭_౭_విశత్యాశు బహ్మహత్యా నరాధిప. ౬ 

త్వా మప్యేతాదృశోఖావ: కప మేవ గమిష్యతి, 

(త్వయేతి.) అభిశప్ప్యామి. న తు భస్మీకరోమీతి భావః, సుదుఃఖ మతిదారుణ మితి 
క్రయావిశేషణం. ' ౫౪ 

(పుత్రవ్యసనజ మితి.) య ద్యస్మా త్లారణాత్, మమ వత న్మరణపర్యవసాయి, వు తవ్యసనజం 

దుఃఖం, అభూదితి శేషః. నవం వుతశోకేన, కాలం కరిష్యసి మృత్యుం (పాస్స్యసీత్యర్థ:* 

“కాలో మృత్యా చ సమయి ఇత వైజయంతీ. వక 

అబానా దితి.) !'బహ్మహతాా బహుపాతక మిత్వర్గః, అన్యథా వైశ్యా చ్చూదాయాం (అక్ష ) (బవ్మా బాత్యా వీథి లీ ఠీ బబు 

జాతస్య కరణాఖ్య సంకర జాతిత్వేన (బహ్మ హత్యా! పస క్ష్యభావాత్. ౫౬ 

(త్వా మితి.) వీతాదృశః వు తకోకరూపః, భావః స్వభావః, దాతార మివ దక్షిణా యథా 

విపాయ దక్షిణా దత్తా దాతారం స్యసదృశఫలం (పాపయతి, తథేత్యర్థః. వు తకోకాతిశయేన ఇహ 

జన్మన్యేవ ఫల మనుభవిష్యసితి ధియా క్షిప మిత్యుక్తవాకా, దక్షిణాశబ్దేన దక్షిణా హేతుకం 

సుకృతం లక్ష్యతే, ౫2 



1098. శ్రీమద్రామాయణే, గోవింద లాజీయవిశిస్పే 

ఏవం శాపం మయి న్యస్య షిలవ్య కరుణం బహు, 

చితా మారోప్య దేహం త న్మిథునం స్వర్గ మభ్యయాత్. ౫౮ 

త దేత చ్చింతయా నేన స్మృతం పొపం మయా స్వయం, 

తదా బాల్య త్క్రతం దేవి శబ్ద వేధ్యనుకర్ణిణా. ౫౯ 

తస్యాఒయం కర్మణో దేవి ఏపాక స్సముపస్థిత :, 

అపథ్ర్యై సృహ సంభుతై వ్యాధి రన్నర సే యథా. ౬౦. 

తస్మా న్మా మాగతం భదే తస్యోదార స్య తదంచ:, 

యదహం పుత్రశోకేన సంత్యత్యా మ్యదధ్య జీవితం. అ 

చతుర్భ్యాం త్వాం న పశ్యామి కౌసల్యే సాధుమా స్పృశ, 

ఇత్యుక్తా స రుదం స్ర్రసో భార్యా మాహ చ భూమిపః, ౬.౨ - 

(వీవ మితి.) దేహ మిత్యేకవచనేన చితారోహణకాలే దేహయో గాఢబద్ధత్వం లక్ష్యతే, ౫౮ా- 

(తదితి.) శబ్దవేధ్యనుకర్షి ణా శబ్దవేధినం బాణం ప్రయుంజానేన, యద్వా, శబ్దవేధినం బాణం- 

ముక్త్వా వున స్తచ్చరేర!ః పోతశల్య మనుకృష్ణవతే త్యర్థః. చింతయానేన మరణపసర్యవసాయీ- 

వుతకోకః పాపః, ఆస్య కింనిదాన” మితి చింతయానేన, వీతత్ పాసం స్మృతం మునికుమారవధ 

రూపం స్మృతివిషయ మభూ దిత్యర్థః. _ ౫౯ 

(తస్యేతి) అపథై్యైః వ్యాధివివర్ధకైః, వ్యంజనై సృహ సంభుక్తః అన్నరసః, వ్యాధిం- 

ఉల్చ్బణయ న్నితి శేష్తః. సముపస్థితో భవతి బాధకత్వేన (పాపో భవతి. 'అపషథ్నై స్పహ- 

సంభు క్తే వ్యాధి రన్నరసే యఖథేి తి చ పాఠః, ౬౦ 

(తస్మా దితి.) ఉదారన్య శాపపదాతుః, ఉదారత్యోక్తి రవుతన్య వుతసంపాదన పరత్వాశ్ష... 
యద్వా, ఉడారస్య మహతః = “ఉదారో దాతృమహతో రిత్యమరః. వచో మా మాగతం “శాపరూప. 

వచనార్థో మాం [పాష ఇత్యర్థః, - “౬౧: 
జ 
టా. 

యాజ 

-_ 

(చక్షుర్భార మితి.) మా మాం. క 
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(దశరథమరణం) 

విత న్మే సదృశం -దేవి య న్మయా రాఘవే కృతం, 
సదృశం తత్తు తస్యైవ య దనేన కృతం మయి. ౬3. 

దుర్వృ త్రమపి కః పుం త్యజే ద్భువి విచకు.ణ:, 

కశ్చ [పవాజ్యమానో వా నా౭=సూయే క్పితరం సుతః. ౬౪ 

యది మాం సంస్పృశే [దామ సృక్ళ దద్య లభేత వా, 

యమక్షయ మనుపాపొ దక్యుంతి న హి మానవాః. ౬% 

చక్షుషా త్వాం న పశ్యామి స్మృతి ర్మమ విలుప్యతే, 

దూతా వైవస్వత మైతే కౌసల్యే తృరయంత మాం ౬౬ 

అతస్తు కిం దు;ఖతరం య దహం జీవితకుయే, 

న హి పశ్యామి ధర్మజ్ఞం రామం సత్యవరాక్రమం. ౬౭ 

తస్యా౭._దర్శనజ శోక సుతన్యా౭_|ప్రతికర్మణ:, 

ఉచ్చోషయతి మే ప్రాణా న్వారి స్తోక మివాతప:. ౬౮ 

'ఇత్యుక్తా్వ స రుదం స్ర్రుస్తో భార్యా మాహ చ భూమిపి ఇత్యర్జానంతరం “వీత న్మే, 

సదృశం దేవి యన్మయా రాఘవే కృతం, సదృశం తత్తు తస్యైవయ దనేన కృతం మయి” తి 

(కమః. ౬౩-౬౪ 

(యదీతి.) యది రామ స్పకృద ప్యద్య మాం సంస్పృశేత్, లభేత వా చక్షుర్విషయతాం 

(పావ్నయా ద్వా, తదా జీవేయ మితి గమ్యమానత్వా త్తదనుక్తిః. కిమర్ధమేవ మనర్ధం కరోషే 

త్యతాహ (యమేతి.) యమక్షయం యమగృహ, మను(పాప్తా మానవాః బాంధవాకణా న |దక్ష్యంతి 

హీత్యర్థః. తస్మా జ్పీననకాల వీవ దర్శన మపేక్ష్యత ఇతి భావః, ౬౫-౬2 

(తస్వేతి.) అ(ప్రతికర్మణః (ప్రత్నికియారహితస్య, స్తోకం అల్పం - “స్తోకాల్పక్షుల్లకా' 

ఇత్యమర:. ఆలా 

[138] 
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న చే మనుష్యా దేవా స్తే యే చారుశుభకుండలం, 

ముఖం [దక్ష్యుంతి రామస్య వరే పంచదశే పునః. ఉక 

పద్మప(తేక్షుణం సుభు సుదంష్ట్రం చారునాసికం, 

ధన్యా దక్యుంతి రామస్య తారాధిపనిభం ముఖం. ౭౦ 

సదృశం శారద స్యేందో: ఫుల్లస్య కమలస్వ చ, 

సుగంధి మమ నాథస్య ధన్యా (దక్ష్యుంతి తన్ముఖం. ౭౧ 

నివృత్తవనవాసం త మయోధ్యాం పున రాగతం, 

(దజ్యుంతి సుఖినో రామం శుక్రం మార్గగతం యథా, ౭౨ 

కాసల్యే చిత్తమోహేన హృదయం సీదతీవ మే, 

వేదయే న చ సంయక్తాకా శబ్దస్పర్శరసా నహం. ౭3 

(నేతి) మనుష్యాః జరాయుక్తా న భవంతి, కింతు దేవాః నితృ్యయౌవనాః _ “అహం వునర్దేవ 

కుమారరూప మలంకృతం తం సుత మావజంతం, నందామి పశ్యన్నపి దర్శనేన భవామి 

దృష్ట్యా చ వున ర్యువేవే తి హి వూరు ముక్తవాకా, చారుశుభకుండలం తన్ముఖసంయోగాత్ 

కుండల మతీన శోభాం (పాప్త మిత్యుచ్యతే, ౬౯ా-౭ం౧ 

(నివృత్తవనవాస మితి) మార్గగతం శుకం యథా మౌఢ్యం విహాయ స్వస్థానగతం 

శుక మివ, ౭౨ 

(కాసల్య ఇతి.) చిత్తమోహేన-చిత్తస్య మోహో దుఃఖాతిశయ్మపాప్తా మూర్భా, తయే త్యర్థః. 

“మూర్చా తు కశ్మలం మోహ ఇత్యమరః. హృదయం మనసోఒధిష్టానం, సీదతీవ విశీర్యతీవ, 

సంయుక్తాజ ఇందియసంయుక్తాకా, న వేదయే న జానే, 83 
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nN 

(దశరథమరణం) 

చిత్తనాశా ద్విపద్యంతే సర్వాణ్యే వేంద్రియాణి మే, 

వీణ స్నేహస్య దీపస్య సంసక్తా రశ్మయో యథా. 

అయ మాత్మభవ శోకో మా మనాథ మచేతనం, 

సంసాదయతి వేగేన యథా కూలం నదీరయః:. 

హా రాఘవ మహాబాహో హా మమాఒ౭౬యాసనాశన, 

హా పితృపియ మే నాథ హాఒద్య క్వాసి గత స్పుత. 

హా కౌసల్యే న శిష్యామి హా సుమిత్రే తపస్విని, 
హా నృశంసే మమాఒమితే కైకేయి కులపాంనని. 

ఇతి రామస్య మాతు శ్న సుమి కాయా శ్చ సన్నిధౌ, 

రాజా దశరథ శ్ళోచకా జీవితాం త ముపాగమక్. 

1099 

కళ 

2౫ 

2౬. 

26౬ 

౭0౮ 

యదా తు దీనం కథయ న్నరాధిపః ప్రియస్య పుత్రస్య వివాసనాతుర:, 
గ తేఒర్ధర్యాతే భృశదు:ఖపీడిత స్తదా జహౌ ప్రాణ ముదార దర్శనః. 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, చతుష్టష్టితమ స్సర్గః. 

(హేతి) ఆయాసనాశన దుఃఖనాశన. 

చతుష్టప్లితమ స్సర్గః. 

టం కా మై 

హృదయవిశరణేన శబ్దాద్యజ్ఞానె హేతు మాహ (చిత్తనాశా దితి.) సంసక్తాః దీపావినాభూతాః, 
యథా స్నేహనాశకృతదీపనాశా |[దశ్మి నాశ; వీనం శరీరశె థిల్యకృతచి తనాశా దిం దియనాశ 

6౫. 

డొ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీఠాంబరాఖ్యానే, అరూధ్యాక'ండవ్యాఖ్యానే, 
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అథ పంచషష్టి తమ స్సర్గః 

అథ రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం ప్రాత రేవా పరే2=.హని, 

వందినః పర్వ్యువాకిష్టకా తత్ పార్థివని వేశ నం. ఆ 

సూతా: పరమసంస్కారా మంగళా శ్వో త్రమశ్లుతాః, 

గాయకా: స్తుతిశీలాశ్చ నిగదంత: పృథ క్పృథక్. 3 

రాజానం స్తువతాం తేషా ముదాత్తాభిహితాశిషాం, 

ప్రాసాదాభోగవిస్తీర్ల స్తూతిశబో హ్యవ ర్హత. త్ 

తత స్తు స్తువతాం తేషాం సూతానాం పొణివాదకా:, 

అపదానా న్యుదాహృత్య పొణివాదా నవాదయకా. ౮ 

అథ పంచషష్టితమ స్సర్గః 

(అథేతాది,) శ్లోకద్వయ మేకం వాక్యం. రాత్రాం రాత్రిశేషే, పరమసంస్కారాః వ్యాకరణా 

చ్యుత్తమసంస్కారయుక్తాః, | శేష్టాలంకారయుక్తా వా, వందిన ఇతి వూర్వ ముక్తత్వాత్ సూతాొః 

వంశావళలికి ర్రకాః, మంగలాః మంగళపాఠకాః, ఉత్తమం (శుతం గాంధర్వశా(స్త్ర శ వణం యేషాం 

తే ఉ త్తమ్మశుతాః, వీతద్విశేషణద్వయం గాయక మ్మాతవిశేషణం,. అన్యత్ సర్యవిశేషణం. సర్వత 

పర్యుపాతిష్ట న్నితి [కియాపదం, ౨ 

(రాజాన మతి) ఉదాత్తాభిహితాశిమాం - ఉదా త్తేన ఉచ్చైస్స్వరేణ, అభిహితాః (పయుక్తాః, 
ఆశిషో మై స్తేషాం, (పాసాదాభోగవిస్తేర్ణః = |పాసాదెష. అభోగః పరివూర్ణతా, తయా విస్తీర్లః 
“ఆభోగః పరివూర్ణ తే త్యమరః 3 

(తత ఇతి.) స్తువతాం స్తువత్సు సత్సు, పాణివాదకాః. తాళగత్యా వివిధం పాణిభ్యాం 

వాదయంతీతి పాణివాదకాః, అపదానాని వృత్తా న్యద్భుతకర్మాణి, పాణివాదా నవాదయకా పాణివాదా 
నకుర్వన్ని త్యర్థః. ౪ 
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(దశరథమరణం) 

తేన శబేన విహగా; శ్రతిబుద్ధా వినస్వను:, 

శాభాస్థా: పంజరస్థొ శృ యే రాజకులగో చరాః. ౫ 

వ్యాహృతాః పుణ్యశ జ్ఞా శ్చ వఏీణానాం చాపి నిస్స్వనా:, 

అశీరేయల చ గాథానాం పూరయామాస వేశ్మ తక్. ౬ 

తత శుచిసమాచారాః పర్యుపభ్థానకోవిదాః, 

(్రీవర్లధర భూయిమ్టై ఉపతస్టు ర్యథాపురం. ౭ 

హరిచందనసంపృక్త ముదకం కాంచనై ర్హమై:, 

ఆనిన్యు స్వా నశికాజ్ఞాః యథాకాలం యథావిధి. లా 

మంగళాలంభనీయాని ప్రాశసీయా న్యుపస్కరాకా, 

ఉపనిన్యు స్తథా ప్యన్యాః కుమారీబహుళా స్త్రియః. ౯ 

(తేనెతి) శాఖాస్థాః గృహారామవృక్షశాఖాసు వర్హమానాః, రాజకులగోచరాః రాజగృహే 

“దృశ్యమానాః, విహగాః శకునాదయః. ౫ 

(వ్యాహృతా ఇతి.) వ్యాహృతాః |బాహ్మ కై రుక్తా, వుణ్యశబ్దాః వుణ్యవురుషక్షే తతీర్థకీర్హనాది 

రూపాః, వూరయామాసు రితి విపరిణామేన యోజనీయం. గాథానాం దశరథవిషయ్య పబంద 

విశేషాణాం సంబంధి, ఆశీరేయం ఆశీర్యాదరూపం గానం, ౬ 

(తత ఇతి.) పర్యుపన్ధానకోవిదాః కాలోచితపరిచర్యావిచక్షణాః, స్ర్రేవర్ష ధరభూయిష్టాః 

అంతః వురాధ్యక్ష(ప్రీభిః వర్షధరైః షండై శ్చ సమృద్ధాః, పరిచారకా ఇతి శేషః, ఈ 

(హరిచందన సంసృక్తమితి. హరిచందనసంపృ క్రం హరిచందననంమి శం, స్నానశిక్షాజ్ఞాః 

స్నాన పకారజ్ఞాః, యథావిధి యథానియమం. ౮ 

(మంగలాలంభనీయానీతి) మంగళాలంభనీయాని మంగళరూపానులేసనాని, తై లోద్వర్తనా 
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సర్యలతుణసంపన్న ౦ సర్వం విధివ దర్శితం, 

సర్వం సుగుణలక్మీవత్ర దృభూవాభిహారిక ౦. ౧౦ 

తత్తు సూర్యోదయం యావ త్సర్వం పరిసముత్సుకం, 

తస్థా వనుపసంప్రాప్తం కిం స్వి దిత్యుపశంకితం. దం 

అథ యా: కోసలేంద్రస్య శయనం |ప్రత్యనంతరాః, 

తా స్త్రియస్తు సమాగమ్య భర్తారం పత్యబోధయః. ౧౨ 

దీని స్పర్శనీయాని గవాదీనీత్యేకే. ప్రాశనీయాని దంతధావనానంతరం గండూషత్వేన ప్రాశనీయాని 

సంపిష్టతిలనారి కేళజీరకాది దవ్యాణి, కొషధవిశేషా నితి వాఒర్థః, గంగాదితీర్థోదకానీతి వా౭ర్థ్ః,. 

అనుదినమభిలదురితహరణాయాభిలకర్మ ణా మధికారాపాదనాయ చ వ్రాశనీయాని కులారాధనభూత 

శ్రీరంగనాథ చరణారవింద సమర్చితతీర్థొదక తుళస్వాదీనీతి వాఒర్థః. తీర్గోదకభాజనావరణపే టికాదే. 

రేవ పరిచారకై రానయనం జ్ఞేయం, ఉపస్రరాకా దర్పణవస్రాభరణ కుసువమాదీని, కుమారీబహులాః 

కుమార్మీ పాయా: ప్రియః ఇతి ద్వితీయా. వారయోషిత ఇతి యావత్, జా 

(సర్వలక్షణసంపన్న మితి) అభిహారికం రాజ్ఞే (పాత ర్య దాహర్తవ్యం మంగ లార్థ 

మానేతవ్యం, తత్సర్వం సర్వలక్షణసంపన్న త్యాది ధర్మ విశిష్టం బభూవ సుగుణం చ తత్ అక్షి వ 

చ్చేతి సమానః. ౦. 

(తదితి. తత్ వూర్వో క్రం పరిజనజాతం, సూర్యోదయం యావత్ సూర్యోదయాత్ వూర్వ మేవ, 

పరిసముత్సుకం రాజసేవాసముత్సుకం, అనుపసంపాప్తం అనాగతం, రాజానం పతి కిం స్వి 

దిత్యుపశంకితం సత్ తనా రాజా నాగతః తస్య కిం వా స్యాదితి శంకాసంయుక్తం తస్మా 

విత్యర్థః. ణం 

(అథేతి.) యాః కౌసల్యాదివ్యతిరికాః, శయనం (పత్యనంతరాః శయనసన్నికృష్ణా ఇత్యర్థః. 

(పత్యబోధయకా పబోధనోచితసవినయమృదువాకై ౮ః పాబోధయ న్ని త్యర్థః ca. 
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(దశరథమరణం) 

తథా ప్యుచితవృత్తా స్తా వినయేన నయేన చ, 

న హ్యస్య శయనం స్పృష్ట్వా కించి ద ప్యుపలేభిరే. ౧3 

తా (స్త్రియ స్స్వవ్న శీలజ్ఞా శ్వేష్టాసంచలనాదిషు, ౧8౪ 

తా వేపథుపరీతాశ్చ రాజ్ఞ: ప్రాభేషు శంకితా:. 

(పతిసోత స్తృణా(గాణాం సదృశం సంచకాశిరే, nyu 

అథ సంవేపమానానాం (స్త్రీణాం దృష్ట చ పార్థివం. 

య త్త దాశంకితం పాపం తస్య జజే వినిశ్చయః, ౧౫౪ 

కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ పుత్రశోక పరాజితే. 

|పసుపే న |ప్రబుధ్యేతే యథా కాలసమన్వితే, ౧౬౪ 
టు 

(తథేతి) తథాసి (పబోధయిత్వాపి, ఉచితవృత్తాః స్పర్శనాదివ్యాపారోచితాః, వినయేన 

పశ యేణ, నయేన యుక్తా చ, అస్య శయనం శయనస్థానం, స్పృష్ట్వా. కించి దపి నిద్రాలక్షణం 

ఉచ్చా సాదికం, న లెభిరేన జ్ఞాతవత్యః, ౧౩ 

వతదేవోపపాదయతి (తా ఇతి.) స్వప్న శీలజ్ఞాః స్వాపస్వభావజ్ఞాః, తాః వూర్వోక్తాః (స్ర్రాయః. 

చేష్టాసంచలనాదిషు - చేష్టా హస్తపాదాదిచలనం, సంచలనం హృదయాదిస్పందనం, అదిశబైన 

నిశ్వాసాదికం గృహ్యతే. తేషు కించి న్నోపలేభిర ఇత్యనుషంగేణ సంబంధః. ౧3౪ 

(తా ఇతి.) వేపథునా కంపేన, పరీతా వ్యాప్తాః, తాః (హ్ర్రియః, రాజ్ఞః (ప్రాణేషు శంకితా 

స్పత్యః, ప్రతిసోతస్పృణ్శాగాణాం నదీపవాహాభిముఖవేతసాదితృణాాగాణాం,. సదృశం తుల్యం 

-యథా తథా, సంచకాశిరే సంచకంపిర ఇత్యర్థః, ౧౪౪ 

(అథేతి) యత్ పాపం మరణరూప మాశంకితం, తస్య నిశ్చయః, తదా జజ్జు ఇతి 

-.నంబంధః. ౧౫౪ 

(కాసల్యేతి.) వు(తశోకేస్య పరాజితే ఆ(క్రాంతే, అత వీవ, యథా కాలసమన్వితే మృతే ఇవ, 

వసు సుప్తే న (పబుధ్యేతే. ౧౬౪ 
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(నిష్ప్రఖభితి,) నిస్ప్రభా న్నిశికా, వివర్ణా వూర్వవర్ణా ద్విపరీతవర్ణా శోకేన సన్నా 

సన్నతా కార్మ్యేన నమా, తిమిరావృతా - ఉత్పాతకాలోత్స ధూమ స్తిమిరం, తేనావృతా, 

శ్రీమదాామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి స్టే 

నిష్ప్రుఖా చ వివర్ణా చ సన్నా శోకేన సన్నతా 

న వ్యరాజత కౌసల్యా తారేవ తిమి రావృతా, 

కౌసల్యానంతరం రాజ్ఞ స్పుమితా తదనంతరం. 

న స్మ వఏిభ్రాజతే దేవీ శోకాశులుళితాననా, 

త్తే 

సు 

దృష్టా తథా సుఫ్రే ఉఖే దేవ్యా చ తం నృపం. 

మేవోధత[బాణ మంత:పుర మద్భశ్యత. les కన 

తతః ప్రచుకుశు ర్లినా సృస్యరం తా వరాంగనా:. 

కరేణవ ఇవార జ్యే నాన ప్రచ్యుతయాథ పాః, 

తాసా మాక్రందశబ్రేన సహసోద్గత చేతనే. 
కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ త్యక్తని,దే బభూవతు:. 

కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ దృష్ట్వా స్పృ్ద్వై చ వొర్ధివం. 

హా నాథేతి పరిక్రుశ్య కేతతు ర్థరణీతలే, 

సా కోసలేంద్రదుహితా వేష్పమానా మహీతలే. 

న బభ్రాజ రజోధ్వస్తా తారేవ గగనా చ్చ్యుతా, 

తారకేవ, న వ్యరాజత, 

అరెష్టు. 

అలో. 

౧౯. 

౨0౦౪. 

వ్ ళం 

౨౨౪ 

కృశా,. 

తారేవ 

Oey. 

(కౌసల్యానంతర మితి) ప్రథమం రాజా న విభాజతే న్మ, రాజ్జై'= నంతరం కౌసల్యా 

శోజ్మాశులుళితాననా సతీ న విభాజతే స్మ, తదనంతరం దేవీ తథావిధా సుమి[తా న విభాజతే స 

మృతాకద్దశర థాజ్జీవంత్యోః కౌసల్యాసుమితయో ర్విశేషో నాసీ దిత్యర్థః, ౧౮౪. 

(తే ఇతి,) సుప్తే తే ఉభే దేవ్యౌచ దృష్ట్వా, సుప్త మేన సంత ముద్గతప్రాణం తం నృపం చ 
అంతఃవురం అంతఃవురజనః, అదృశ్యత అపశ్యత్. 

(తాసా మితి.) సహసోద్గతచేతనే సహసోత్పన్న(ప్రభోధే, 

అడొాభా౨౦౪ 

౨ం4=౨త9ఆ 
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(దశరథమరణం) 

నృప శాంతగుబే జాతే కౌసల్యాం పకితాం భువి, 
అపశ్యం స్తాః స్ర్రియ స్పర్వా హతాం నాగవధూ మివ, వి౪ ఇ 

తత స్పర్వా నరేంద్రస్య కే కేయా[ప్రముఖా (ప్రే్వేయ:. 
రుదంత్య శ్ళోకసంతపా ని పేతు రత చేతనా:, ౨౫. 

తాభి స్ప బలవా న్నాద: [కోశంతీఖి రనుదదుత;:. 

యన స్థిరీకృతం భూయ స్తదధృహం సమనాదయక్, అజ, 

తచ్చ సంత్ర స్తసంభాంతం పర్యుత్సుక జనాకులం, 
సర్వత స్తుములా కందం పరితాపారబాంధవం, ౨౭౮. 

సద్యోనిపతితానందం దీనవిక్లబదర్శనం. 

బభూవ నర దేవస్య సద్మ దిహ్రైంత మీయష.:. ఎల౮ా౪, 

(నృప ఇతి.) శాంతగుణే శాంతదేహోషస్టస్పందనాదిగుణే. ౨ లయలు 

(తాభి రితి) స నాదః కౌసల్యాపభృతీనాం నాదః, కోశంతీభి స్తాభిః సశ్చాత్ ప్రవిష్షక్షె కేయీ' 

(పభృతిభిః, అను. దుతః ఆనుసృతోఒభూత్, యేనానంతర్మకోశానుద్దుతేన వూర్వనాదేన, స్థిరికృతం 

వ్యాప్తం, తత్ సర్వం గృహం, సమనాదయత్ మహాంతం (పతిధ్వని మజనయ దిత్యర్థః, ౨౬౪. 

(తదిత్యాది.) పర్యుత్సుకజనాకులం వూర్వం పర్యుత్సుకజనాకులం,"నద్మ, నరదేవస్య 

దిష్టాంతమేయుషః నరదేవే మరణం ప్రాప్తే సతి, సముత్త్ర స్తనం భాంతం- సముత్త స్తం ఉద్విగ్నం, 

సంభ్రాంతం అనవస్థితం చ, ఇత్యేవమాదివిశేషణ యుక్తం బభూవేతి సంబంధః. చిరి4-౨ ౮౪ 

(189] 



1106 (శ్రీమద్రామాయణే గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

అతీత మాజ్ఞాయ తు పార్ధివర్ష్ణభం యశస్వినం సంపరివార్య పత్నయః, 

భృశం రుదంత్య: కరుణం సుదు:ఖితా: ప్రగృహ్య బావూ వ్యలప న్న నావథవక్. 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, పంచషష్టితమ స్పర్ష: 
యె న ఉన ము చిన్ అవా. 
ar కా ణా నా 

అథ షట్షష్టితమ స్సర్గః 
భ్] 

త మగ్ని మివ సంశాంత మంబుహీన మివార్గవం, 

హత ప్రభ మివాదిత్యం స్వర్గస్థం ప్రత్య పార్థివం. ౧ 

కౌసల్యా బాష్పపూర్ణాతీ. వివిధం శోకకర్శితా, 

ఉపగ్భహ్య శిరో రాజ: కైకేయీం పపత్యథాషత. ౨ 

సకామా భవ కైకేయి భుజ్ క రాజ్య మకంటకం, 

త్యక్త్వా రాజాన మేకాగ్రా నృశంసే దుష్వచారిణి. 3 

విహాయ మాం గతో రామో భరా చ స్వర్గతో మమ, 
విపథే సార్థహీ నేవ నాఒహం జీవీతు ముత్సహే. లో 

(ఆతీత మితి.) ఆజ్ఞాయ సమ్యక్ జ్ఞాత్వా, పత్నయః పత్న్యః, బాహూ (పగృహ్య పరస్పరం 
బాహూ గృహీత్వే త్యర్థః. ౨౯ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్వాఖ్యానే, 
ఇ “a పంచషప్పితమ స్సర్గః, 

అథ షట్షష్టితమ స్పర్షః 
Et అకాల 

(త మిళ్యాది.) రాజ్ఞ శిరః, ఉపగృహ్య అంకే కృత్వేత్యర్థః. ౮-3 

(విహాయేతి.) విపథే దుర్మార్గ, సార్థహీనా సహాయభూతపథికసంఘరహితే త్యర్థః. ౪ 
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(కాసల్యాయాః దుఃఖాలాపాః) 

భర్తారం తం పరిత్యజ్య కా (స్త్రీ దైవత మాత్మన:, 

ఇచ్చే జ్జీవితు మన్యత్ర కైకేయ్యా స్యక్షధర్శ్మణ:. >* 

న లుబ్లో బుధ్యతే దోషాజ కింపాకమివ భక్షయకా, 

కుట్టానిమ్ త్తం కైకేయ్యా రాఘవాణాం కులం హతం. ౬. 

అనియోగే నియక్తేన రాజ్ఞా రామం వివాసితం, 

సభార్యం జనక న్ఫ్రుత్యా పరితప్ప్య త్యహం యథా. 0 

స మా మనాథాం విధవాం నాఒద్య జానాతి ధార్మికః, 

రామః కమలపత్రాక జీవనాశ మితో గతః. ౮ా 

విదేహరాజస్య సుతా తథా సీతా తపస్వినీ, 

దు:ఖస్వాఒనుచితా దుఃఖం వనే పర్యుద్విజిష్యతి. ౯ 

(భర్తార మితి.) త్యక్తధర్మణః త్య క్రధర్మాయాః, ధర్మా దనిచ్ కేవలాది త్యనివ్. ౫ 

(నేతి,) లుబ్జః అర్థలివ్వుః, కింపాకం కుతి తపాకం, విషమి[శపాక మిశ్యర్థః, కింపాకో నామ 

కాకమర్దనామకవిషఫలవిశేష ఇతి కేచిత్. కుబ్దానిమిత్తం కుబ్దాహేతోః, నిమి త్తపసర్యాయపయోగే 

సర్వాసాం (పాయదర్శన మితి హేతౌ  పథమా, డు 

(అనియోగే నియు క్తేనేతి.) అనియోగే వర్మపదానసమయే వరస్య విశేషనిగ్దేశాభావే సతి,. 

నియు క్రేన ఇదానీం భరతాభిషేకరూపే రామవివాసనరూపే చ కైకేయ్యా నియుక్తేన, అనుచిత 

నియోగే నియు క్రేనేతి వాఒర్థః. జనకో వై దేహః, ఆ 

(స ఇతి.) ఇతః అథత్ర దేశే, రాజ్ఞా జీవనాశం గతః (పాసప్తః, స రామః, అనాథాం వు[త 

విరహేణ రక్షకాంతరరహితాం, విధవాం మాం న జానాతి. లా- 

(విదేహరాజస్వేతి.) తపస్విని శోచనీయా, దుఃఖ మితి (క్రియావిశేషణం. పర్యుద్విజిష్యతి 

భయం (పాప్ప్యతీ త్యర్థ క, క 



1108 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవింద రాజీయవిశి స్పై 

నదకాం భఖీమఘోషాణాం నిశాసు మృగపకిణాం, 

నిశమ్య నూనం సంత్రన్తా రాఘవం సంశ యిష్యతి. 

వృద్ధ శ్రైషవా౭.ల్పపుత్రశ్చ వైదేహి మనుచింతయకా,- 

సోపి శోక సమావిషో నను త్యక్యుతి జీవితం. 

సొఒహ మద్యైవ దిష్టాంతం గమిష్యామి పతివ్రతా, 

ఇదం శరిర మాలింగ్య (ప వేక్యామి హుతాశనం. 

తాం తత స్సంపరిష్తుజ్వ విలపంతీం తపస్వినీం, 

వ్యపనీయ సుదు:ఖార్తాం కౌసల్యాం వ్యావహారికా :. 

తైలద్రోణ్యా మథాఒమాత్యా స్సంవేశ్య జగతీపతిం, 

రాజ్ఞ స్పర్వా ణ్య థా౭_౬_దిష్టా శ్చక్రుః కర్షాణ్యనంతరం. 

(నదతా మితి.) నదతాం నదత్సు, నిశమ్య, నాదమి త్యర్థసిద్దం. 

(వృద్ధ ఇతి) అల్పవ్వ్నుతః దుహితృమాపత్రవుత్రః. సోపి జనకోపి. 

౧౦ 

౧౨ 

౧౩ 

(౧౦ 

౧౧ 

(సాఒహ మితి.) దిష్టాంతం మరణం, పతి|నతా “ఆర్తార్తే ముదితే హృష్టా (ప్రోషితే మలినా 

కృశా, మృతే |మియేత యా పత్యౌ సా (స్రీ) జ్లేయా పత్నివతే” త్యుక్రపాతివత్యవిశిష్టా. అవి 

(తా మితి.) వ్యావహారికాః వ్యవహార బాహ్యాభ్యంతర సకలరాజకృత్వే, నియుకాః, తత 

నియుక్త ఇతి ఠక్, అమాత్యా ఇత్యర్థః. కౌసల్యాం, భర్జాలింగనా ద్వ్యపనీయ విమోచ్య, అన్యతో 

౬పసీయేత్యర్థః, తై ల్నదోణ్యాం తెలవూరితకబాహే, జగతీపతిం భూపతిం, సన్ని వేశ్య, రాజ్ఞో 

ఉ=నంతర కర్తవ్యాని సర్వాణి కర్మాణి దుఃఖాపనోదనాదీని, చకుః. ఆపనిన్యు రితి పాకే - 
వ్యావహారికాః వ్యవహారవిదో లౌకికాః, అపనిన్యు రిత్యేకం వాక్యం. త్తై లదోణ్యా మిత్యారభ్య 
వాక్యాంతరం. ఆదిషాః రాజకృత్వే ష్వాదిషాః, అమాత్యాః, కర్మాణి (పజాశాసనాదీని, చకుః, ౧౪ 
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(అంత:వుర'స్త్రీణాం దుఃఖాలాపాః) 

న తు సంకలనం రాజ్ఞో వినా పుత్రేణ మంత్రిణ:, 

సర్వజ్ఞా: కర్తు మీషు స్తే తతో రకుంతి భూమిపం. ౧౫ 

తైలద్రణ్యాం తు సచివై శాయితం తం నరాధిపం, 

హా మృతోఒయ మితి జ్ఞాత్వా (స్త్రియ స్తా: పర్యదేవయకా. ౧౬ 

బాహూ నుద్యమ్య కృపజా నేతప్ర సవజై రుఖెః, 

రుదంత్య శోక సంకపాః కృపణం పర్యదేవయజ£ా. ౧౭ 

హా మహారాజ రామేణ సతతం ప్రియవాదినా, 

విహీనా సృత్యసంధేన కిమర్థం విజహాసి నః. ౧౮ 

కైకేయ్యా దుష్టభావాయా: రాఘవేణ వియోజితాః:, 

కథం పతిధ్నూూ వత్స్యామ స్పమాపే విధవా వయం, ౧౯ 

స హి నాథ స్స్పదాఒస్మ్నాకం తవ చ ప్రభు రాత్మవాకా, 

వనం రామో గత (శృీమాళా విహాయ నృపతి శ్రియం. ౨0 

త్వయా తేన చ వీరేణ వినా వ్యసనమోహితాః, 

కథం వయం నివత్సాామ: కైకేయ్యా చ విదూషితా:. ౨౧ 

సంస్కారం కుతో న చకు రిత్యతాహ (న త్వితి.) సర్వజ్ఞాః సర్వధర్మజ్ఞాః, అతో న 

ధర్శలోప ఇతి భావః. అనేన గమ్యతే తై లమిశత్వే శవస్య పర్యుషితత్వదోషో నాస్తేతి. సంకలనం 

సంస్కారం. ౧౫ 

(తైల; దోణ్యా మితి.) తైల [దోణశ్యాం శాయితం నృపం జ్ఞాత్వా తత నివేశకాలే రాజదర్శనా 

భావాత్స్ హా మృతోఒయ మితి భూయోపి పర్యవారయ న్నిత్యర్థః, ౧౬ 

(బాహూ నితి.) నేతాణాం (పృ సవణం వార్మిపవాహో యేషు తథా. ఎ౭-౨౦ 
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యయా కు రాజా రామశ్చ లక్షణశ్చ మహాబలః, 

సీతయా సహ సంత్యక్తా స్నాక మన్యం న హాస్యతి. ౨5 

తా వాష్పేణ చ సంవీతా శోకేన విపులేన చ, 

వ్య వేష్టంత నిరానందా గాఘవస్య వర స్ర్రియ:. ౨౩. 

నిశా చంద్రవిహీ నేవ స్ర్రీవ భర్భవివర్ణితా, 

పురీ నాఒరాజతాఒయోధ్యా హీనా రాజ్ఞా మహాత్మనా. ౨" 

బాష్పపర్యాకులజనా హాహా భూతకులాంగ నా, 

శూన్యచత్యర వేశ్మాంతా న బభ్రాజ యథాపురం, ౨౨% 

గతే తు శోకా త్రిదివం నరాధిపే మహీతలస్థాసు నృపాంగనాసు చ, 

నివృత్తచార స్పహసా గతో రవి: (ప్రవృత్తచారా రజనీ హ్యుపస్థితా. ౨౬. 
యథ 

బుతే తు పుళ్తాద్దహనం మహీపతే ర్న రోచయంతే సుహృద స్పమాగతా:, 

ఇతీవ తసి కా శయనే న్య వెశ యకా విచింత్య రాజాన మంచిత్యదర్శనం. =e 

(త్యయేతి.) విదూషితాః రాజ్యగర్వా త్రిరస్కృతాః. వాం ఆవి ౪ 

(బాష్పపర్యాకుల జనేకి.) (శూన్యచత్వరేతి, ) సంమార్జనానులేపనబల్యాది శూన్య చత్వరాది 

యు క్రేతి యావత్, యథావురం యథావూర్వం, ౨౫- 

(గతే త్వెతి.) శోకాత్ వుతశోకాత్, నివృత్తచారః నివృత్తకిరణ పచారః, (గత ఇతి) అస్త. 

మితి శేషః, (పవృత్తచారా (పవృత్తతమఃపచారా. ౨కు... 

(బుతే త్వితి) సమాగతా స్పుహృదః బాంధవాః, వ్యతా దృతే మహీపతే రహనం న 

రోచయంతే. అనేన అతి బలపరా [కమయుక్తసత్చుతసద్భావేఒప్యస్మిక కాలే దైవవశా దేకో” 

ప్యసన్నిహితః. తూష్టీ మవస్థాస మయుక్తం. అతో యేన కేనాపిపకారేణ సంస్కారః కర్తవ్య ఇతి 

కశ ద్యత్నః కృత ఇతి గమ్మతే. తస్మి౯ శయనే వూర్యో క్తతై లదోణ్యాం, విజ 
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ఆ ౧ 

(ద్విజాతినాం భరతాభి షేకపార్ధ్థనం) 

గతపభా ద్యౌ రివ భాస్కరం వినా వ్యపేతనకుత్రగణేవ శర్వరీ, 

పురీ బభాసే రహితా మహాత్మనా న చ్మాసకంఠాకులమార్గచత్యరా. ౨౮ 

నగాశ్చ నార్యశ్చ సమేత్య సంఘశో విగర్హమాణా భరతస్య మాతరం, 

తదా నగర్యాం నరదేవ సంక్షయే బభూవు రాడా న చ శర్మలేభిరే, ౨౯ 

ఇతి శ్రీమ1చామాయణే, అయోధ్యాకాండే, షట్ షష్టితమ స్సర్గః. 

ఆక్రందితనిరానందా సా|సకంఠ జనాకులా, 

అయోభ్యాయా మవతతా నా వ్యతీయాయ శర్వరీ. 

(గతప్రఖేతి.) వ్యపేతనక్షత్రగణా చంద్రాదిసకలతేజోహీనా, రామాదిసకల రాజరహితస్యోపమా, 

ఆ్మసకంలైః కంఠ స్తంభితబాప్పైః, ఆకులాని మార్గచత్వరాణి యస్యా స్పా తథోక్తా. ౨౮-౨౯ 

ఇత్తి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

షట్షష్టితమ స్సర్గః, 

అథ అరాజకదోషవర్లనం, (ఆకందితనిరానందేతి.) ఆ కందితేన హేతునా నిరానందా, 

“ఆఅవత్రతా దీర్హా, దుఃఖవశా దతిదీర్ల భూతే త్యర్థః. ల 



11182 (శ్రీమదామాయణే, గోవింద రాజీయవిశిప్పె 

వ్యతీతాయాం తు శర్వర్యా మాదిత్య స్యోదయే తతః, 

సమేత్య రాజకర్తార సృథా మాయద్దిజాతయ:. యౌ 

మార్కండేయో2౭.థ మౌద్గల్యో వామదేవశ్చ కాశ్యప:, 

కాత్యాయనో గౌతమశ్చ జాబాలిశ్చు మహాయశా;, పః 

ఏతే ద్విఖా స్పహామాత్ర్యై: పృథ గ్వాచ ముదీరయకా, 

వసిష్ట మేవాభిముఖా శ్రేష్టం రాజపురోహితం. ఆ 

అతీతా శర్యరి దుఃఖం యా నో వర్షశతోపమా, 

అస్మిక పంచత్వ మాపన్నే పుత్రశోకేన పార్ధివ. > 

స్వర్గ తశ్చ మహారాజో రామ శ్చారణ్య మాశిత:, 

లక్షణ శ్చాపి తేజస్వీ రామేజైవ గత సృహ. డు. 

ఉభౌ భరతశ తుఘ్నా కేకయేషు పరంతపొ, 

పురే రాజగృహే ర మ్యే మాతామహని వేశ నే. ౭ 

ఇత్వాకూణా మిహాద్వైవ కశ్చి (దాజా విధీయతాం, 

అరాజకం హి నో రాష్ట్రం న వినాశ మవాప్ను యాక్. లా 

(వ్యతీతాయా మితి.) రాజకర్తారః రాజాభిషేకకార్యకర్తారః. ౨-౪ 

(అతీతేతి.) అస్మిజా పార్ధివే వుత్రశోకేన పంచత్వ మాపన్నే సతి, యా శర్వరీ, నః అస్మాకం, 

వర్షశతోపమా అసేత్, సా శర్వరీ, దుఃఖం యథా తథా అతీతా, ౫-౬. 

(ఉభా వితి) రాజగృహే రాజగృహనామని వురే, వర్తేతే ఇతి శేషః, ౭ 

(ఇక్వాకూణా మితి.) నిర్ధారణే షబ్ట, రామాదీనాం చతుర్ణాం మధ్య ఇత్యర్థః. అద్యైవ 
రాజావిధానే దోషః (అరాజకం హితి.) లా 
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(ద్విజాతినాం భరతాభిషెక, వార్థనం) 

నా౭_రాజకే జనపదే విద్యున్మాలి మహాస్వన:,. 

అభివర్షతి పర్జన్యో మహీం దివ్యేన వారిణా, ౯ 

నా౭_రాజకే జనపదే బీజముష్టి: (ప్రకీర్యతే, 

నా౭_రాజకే పితు; పుతో భార్యా వా వర్తతే వశే. ౧౦ 

నాఒరాజకే ధనం చాస్తి నాస్తి భార్యా వ్యరాజకే, 

ఇద మత్యాహితం చాన్య త్కుత స్పత్య మరాజకే. ౧౧ 

నాఒరాజకే జనపదే కారయంతి సభాం నరాః, 

ఉద్యానాని చ రమ్యాణి హృష్దాః: పుణ్యగ్భుహాణి చ. ౧౨ 

నాఒరాజకే జనపదే యజ్ఞ శీలా ద్విజాతయః, 

సత్రా ణ్యనాషసళే దాంతా |బాహ్మణా సృం|శ్రిత|వతా:. ౧౩ 

అరాజకత్వస్య వినాశ హేతుత్వం (పపంచయతి (నాఒరాజక ఇత్యాదినా.) విద్యున్హాలిత్యాది 

విశేషణై ర్మహావర్షో దుర్లభ ఇతి భావః. దివ్యేనే త్యనేన శిలావర్షన్తు భవిష్యతీతి భావః. డ్ 

(నేతి ) బీజము పి.ః, న (పకీర్యతే, ఫలలాభనిశ్చయాభావా దితి భావః, భార్యా వశేన వర్తతే, 

వ్యభిచారే శిక్త్షకాభావా దితి భావః. ౧౦. 

(నాఒరాజక ఇతి.) ధనం నాస్తి, చోరభయా దితి భావః, భార్యా నాస్తి, బంధున్నిగహాదితి 

భావః. ఇదం వక్ష్యమాణం, అన్యత్ పూర్వోక్తభయాత్ అన్యత్ అత్యాహితం మహాఖభీతి ర్తి. 

“అత్యాహితం మహాభీతి” రిత్యమరః. తదేవాహ (కుత ఇతి.) సత్యం (కయవి(క్రయాద్లక్ష ణం. ణం 

(నేతి) సభాం న కారయతి, మనస్ప్వాస్థ్యాభావాత్, ఉద్యానాని న కారయంతి, ఛేదనభయాత్. 

వుణ్యగృహాణి దేవతాయతనాదీని, న కారయంతి, దుర్గనిర్మా ణభయా దితి భావః. ఎలి. 

(నేతి) (బహ్మ వేదః, తదధ్యేతారో బాహ్మణాః. తదధీతే తద్వేదే త్యణ్, స్మతాణి మహా 

యజ్ఞాకా, యత సర్వే యజమానా స్సర్వే బుత్విజిః, నాన్వాసతే నానుతిష్టంతి, విఘ్న భయాత్. ౧౭. 

[140] 
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నాఒరాజకే జనపదే మహాయజ్లైేషు యజ్వన:, 

(బాహ్మణా వసుసంపూర్ణా విసృజం త్యాప్రదకిణా:. ౧ 

నా౭_రాజకే జనపదే ప్రభూతనటనర్రకాః, 

ఉత్సవాశ్చ సమాజాశ్చ వరంతే రాషవర్తనాః. ౧ 
0 అ ఇ 

నాఒరాజకే జనపదే సిద్ధార్థా వ్యవహారిణ:, 

కథాభి రనురజ్యంతే కథాశీలా: క థాప్రియై:. ౧౬ 

నా౭=రాజకే జనపదే ఉద్యానాని సమాగతాః, 

హ్న క్రీడితుం యాంతి కుమార్యో హసమభూషతాః. ౧౭ 

mt 

~~ లు — వా 

(నాఒరాజక ఇతి. ); యజ్వనః యజ్వానః, దసుసంపన్నా అపి ధకసంపన్నా అపి, అప్తదక్షిణా: 

భూరి దక్తిణాః, న విసృజంతి న దిశంతి, ఆఢ్యత్వవ్యంజనేన దండభయా దితి భావః, ౧౪ 

(నేతి) నటాః నాట్యాభినయసమర్ధాః, నర్తకాః నర్తనమాతసమర్థాః, (పభూతాః బహుళాః, 

నటన ర్తకాః యేషు తే తథోక్తాః, ఉత్సవాః దేవతోత్సవాః, సమాజాః తీర్థయ్నాతాః. వతదుభయాభావే 

రాష్ట్రహాని రిత్యభి పాయేణాహ (రాష్ట్రవర్ధనా ఇత్. ) ౫ 

(నేతి) వ్యవహారిణ: కమ ప్యర్థ ముద్దిశ్యాన్యోన్యం వివదమానాః, సిద్దార్థాః లబ్బప్రయోజనాః, 

న భవంతి, నిరూపణనియమనకర్తు రభావాత్. ఉత్కోచపాయత్యాచ్చేతి భావః. యద్వా, వ్యవ 

హారిణః క్రయవికయరూపేణ వ్యాపారేణ జీవంతః, కథాశీలాః ఇతిహాసవురాణాదికథావదనశిలాః, 

కథాప్రియైః కథాసు తత్పరై ః, (శోతృభిః, కథాభిః హేతుభిః, నానురజ్యంతే అనురక్తా న | కియంతే, 

గోత్తూణాం స్వాస్థ్వాభావాదితి భావః, యద్వా, కథాశీలాః వావదూకాః, కథాభిః వాదజల్ప 

వితండాభిః, కథా(పియైః సామాజికై సృహ, నానురజ్యంతే న తుష్యంతి, తత్సారితోషి కాది! పద 

రాజాభావాత్, ౧౬ 

(నేతి.) సమాగతాః సంఘేభూతాః, న యాంతి వుష్పాపచయాద్యర్థం సఖీభి స్సహ న యాంతి, 

చోరభయా దితి భావః. ౧౭ 
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(ద్విజాతీనాం భరతాభి షేక పార్థ నం) 

నా౭_రాజకే జనపదే వాహనై శ్నీఘగామిభి:, 

నరా నిర్యాం త్యరణ్యాని నారిభి స్సహ కామినః. ౧౮ 

నాఒరాజకే జనపదే ధనవంత సురతితా:. 

శేరతే వివృతద్వారా: కృషిగోరకుజీవిన:. ౧౯ 

నాఒరాజకే జనపదే బద్ధఘంటా విషాణినః:, 

అటంతి రాజమా'రేము కుంజరా మైస్టిహాయనా :. ౨౦ 

నా౭_రాజకే జనపదే శరాజ సతత మస్యతాం, 

శూయతే తలనిర్జోష ఇష్యస్తాణా ముపాసనే. ౨౧ 

నా2ఒరాజకే జనపదే వణిజో దూరగామినః, 

గచ్చంతి తేమ మధ్యానం బహుపబ్యసమాచితా:. ౨౨9 

(నేతి) శీ ఘగామిభి ర్యాహనై ః రథై రిత్యర్థః, న నిర్యాంతి పరిభవశంకయతి భావః. ఇలా 

(నేతి.) వివృతద్వారా న శేరతే, కింతు బద్ధకవాటా వవ, ఎలా 

(నేతి.) విషాణినః (ప్రశ స్తదంతాః, షాష్టిహాయనాః షష్టివర్డాః, ౨౦ 

(నెతి,) అస్యతాం క్షిపతాం, ఉపాసనే అభ్యాసే “స్యా దువాసన మభ్యాస' ఇత్యమరః. 

తలనిర్భ్స్షః జ్యాకరతలనిర్హో షః. ౨0౧: 

(నేతి.) క్షేమం క్షేమావహం, బహుపణై g, నమాచికాః సమృద్ధాః. యద్వా, పణ్యానాం 

య్యదవ్యాణాం, సమాచితాః దశభారాః “ఆచితో దశభార స్పా” దిత్యనురః. బహవః పణ్య 

సమాచితాః యేషాం తే తథోకాః. ౨౨ 
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నాఒరాజకే జనపదే చర త్యేకచరో వశీ, 

భావయ న్నాత్మనా౭ఒ౭౬.త్మానం యత్ర సాయంగ్భహో ముని:. 

నా౭౬రాజకే జనపదే యోగకేమం [పవర్తతే, 

న చా ప్యరాజకే సేనా శతూ న్విషహతే యధి. 

నాఒరాజకే జనపదే హృష్టై: పరమవాజబిభి;, 

నరా స్పంయాంతి సహనా రశైశ్చ పరిమండితా:. 

నాఒరాజకే జనపదే నరా శ్నాస్త్రవిశారదాః:, 

సంవదంతో౭_వతిష్పంతే వనే షూపవనేషు చ. 

నాఒరాజకే జనపదే మాల్య మోదకదకి.ణాః:, 

దేవతాభ్యర్చనార్థాయ కల్ప్యంతే నియతై ర్లనె*. 

నాఒరాజకే జనపదే చందనాగరురూపషితా;, 

రాజపుతా పిరాజంతే వసంత ఇవ శాఖిన:. 

23 

౨౩g 

(నేతి) చీకో= సహాయ శ్చరతీ త్యేకచరః. వశీ జితేంద్రియః, ఆత్మనా అంతఃకరణేన, 

ఆత్మానం పర మాత్మానం, భావయకా చింతయక్షా, యత సాయంగృహః యస్మికా (పదేశే 

సాయంకాలో భవతి తత్ర గృహం నివాసో యస్య తథా సన్న చరతి, అన్న పదా(తతభావా 

దితి భావః. ౨3 

(నేత.) యోగక్షేమం - అ లబ్దలాభో యోగః, లబ్బస్య పరిపాలనం క్షేమః. యోగః క్షేమశ్చ 

యోగక్షేమం, ద్యందై ఏకవద్భావః. విషహతే జయతి. 

(నేతి,) పరిమండితాః భూషితాః, 

(నేతి) సంవదంతః వ్యాకుర్వంతు, వనేషు మునీనా మావాసభూతవనేషు, 

(నేతి?) కల్ప్యంతే సంపాద్యంతే, 

(నేతి.) రూషితాః లిప్తాః, 

ఎ౨ిళి 
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(ద్విజాతీనాం భరతాభిషేక పార్గనం) 

యథా హ్యనుదకా నద్యో యథా వా ప్యతృణం వనం, 

అగోపాలొ యథా గావ స్తథా రాష్ట్ర మరాజకం. ౨౯ 

ధ్వజో రథస్య (ప్రజ్ఞానం ధూమో జ్ఞానం విభావసోః, 

తేషాం యో నో ధ్యజో రాజా స దేవత్య మితో గతః. ౪0 

నాఒరాజకే జనపదే స్వకం భవతి కస్యచిత్, 

మత్స్యా ఇవ నరా నిత్యం భతయంతి పరస్పరం. 9౧ 

యే హి సంభిన్న మర్యాదా నా స్తికా శ్చిన్న సంశయాః, 

తేపి భావాయ కల్పంతే రాజదండనిపీడితా:. 3౨ 

యథా దృష్టి శృరీరస్య నిత్య మేవ ప్రవర్తతే, 

తథా నరేంద్ర రాష్ట్రస్య ప్రభవ స్పత్యధర్మయో:. 98 

(యథేతి.) (తథా రాష్ట్ర మితి, న శోభత ఇతి శేషః, ౨౯ 

(ధ్వజ ఇతి.) ధ్వజో రథస్యేత్యాది దృష్టాంతార్థం వచః. (ప్రజ్ఞానం _పజ్ఞాపకం, జ్ఞానం 
(ఆ 

-అింగం, ధ్వజిః (పకాశకః, ఇతః అస్మా ల్లోకాత్ (పేత్య, దేవత్వం గత ఇత్యర్థః. తిం-ఉ౧ 

(యే హీతి,) సంభిన్న మర్యాదాః ఉల్లంఘిత స్వస్వ జాతివర్ణాశ్రమమర్యాదాః, అతవీవ వూర్వం 

రాజదండనిపీడితాః, యే నాస్తేకా స్తే ఇదానీం, ఛిన్న సంశయాః రాజదండశంకారహితా స్పంతః, 

భావాయ సద్భావాయ, (పభావాయ వా, కల్పంతే సమస్తదై ష్టికపీడాసమర్థా భవంతి త్యర్హః. ౩౨ 

(యథేతి.) దృష్షిః శరీరస్య యథా, (పవ ర్తతే హితసాధకత్వేనాఒహితనివారకత్వేన చ సదైవ 

(ప్రవ ర్తతే, సత్యదర్శయోః, (ప్రభవః కారణం, రాజాపి రాష్ట్రస్య తథా (పఫవర్తత ఇత్యర్థః. 98 
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రాజా సత్యం చ ధర్మశ్చ రాజా కులవతాం కులం, 

రాజా మాతా పితా చైవ రాజా హితకరో నృణాం. ౨౪” 

యమో వైశవణ శృకో వరుణశ్చ మహాబల:, 

విశేష్యంకే నరేం,దేణ వృత్తేన మహతా తతః. ౫ 

అహో తమ ఇవేదం న్యా న్న (పజ్జాయేత కించన, 

రాజా చేన్న భవే ల్లోకే విభజక్షా సాధ్యసాధునీ. 9౬ 

జీవత్యపి మహారాజే తవైవ వచనం వయం, 

నాఒతికమామహే సర్వే వేలాం (పొ ప్యేవ సాగరః. g౩- 

(రాజేతి,) కులవతాం క్షే(తబీజశుద్ధి మతాం, కులం కులాచార్మపవర్తకః. 3౪" 

(యమన ఇతి.) నరేందేణ, మహతా వృత్తేన సర్వ పకారరక్ష ణరూపచరితేణ, విశేష్యంతే. 

ఆధః [కియంతే. యకి గుణ శాందస;, యమస్య దండనమాతం, కుబేరస్య ధనదత్యమేవ, 

ఇందస్య పాలనమేన, వరుణస్య సదాచారనియమనమేవ, వీతద్గుణచతుష్టయయు క్రత్వా 
న్నరేందేణ యమాదయో వ్యావ రంత ఇత్యర్థః, యద్వా, యతో మహతా వృత్తేన యుక్తః, తతో 
హేతోః, ఏకె కదిగ్య ర్తి పజారక్షక యమాదిభ్యోః, విశేష్యతే అతికియతే. 3౫ 

(అహో ఇతి.) సాధ్వసాధునీ లోకే, విభజః౯ా వ్యవన్థాపయక రాజా న స్యా చ్చేత్, ఇద 
మరాజకత్వం, అహో తమ ఇవ స్యాత్, యతః, కించన కించిదసి, న (పజ్ఞాయేత. యద్వా, 

సాధ్వసాధునీ విభజజా రాజా లోకే న భవేచ్చేత్, ఇదం జగత్, కించన కించిదపి, న (పజ్జాయేత న 
(పతీయెత, కింతు తమ ఇవ స్యాత్ సూర్యాభావ ఇవ తమోరూప మేవ స్యాత్, 3౬. 

(జీవతీతి.) మహారాజే జీవత్యపి, వయం తవ వచనం నాతి కమామహే, ఇదానీం కిముతేతి 
భావః. 

3౭ 



అయోధ్యా కాళ్టే- అష్టషష్టితమస్సర్గ: 1110 
లు టి 

(భరతానయనాయ దూతగమనం) 

సన స్పమాక్ష్యు ద్విజవర్యవృత్తం నృపం వినా రాజ్యమరణ్యభూతం, 

కుమార మిత్వాకుసుతం వదాన్యం త్వమేవ రాజాన మిహాఒభిషించ. ౨౮ 

ఇతి శ్రీమదామాయజే, అయోధ్యాకాండే, స ప్రషష్టితమ స్సర్గః. 

తేషాం హి వచనం శ్రుత్యా వసిష్ట: (పత్యువాచ హ, 

మి|తామాత్యగణాజ సర్వాజ బాహ్మకాం స్తొ నిదం వచః. ౧ 

య దసౌ మాతులకులే పురే రాజగృహే సుఖీ, 

భరతో వసతి ఖాతా శతుఘ్నేన సమన్వితః, ౨ 

(స ఇతి.) హే ద్విజవర్య వసిష్ట సత్వం, నః అస్మాకం, వృత్తం అరాజకత్వ |పముషి తం 

ఎసర్వం కృత్యం, సమీక్ష్య, నృపం వినా రాజ్య మరణ్యభూతం స్యా దిత్యపి సమీక్ష్య, ఇక్ష్యాకుసుతం 

దశరథ తనయం ఆభిషించేతి యోజనా, శిలా 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీఠాంబరాఖ్యానే, అరోూధ్యాక'ండవ్యాఖ్యానే, 

స ప్రషష్టితమ స్సర్గః. 

a 

ad 

అథ అష్టషష్టి తమ స్సర్గః 

ను! వ 
వావ. Emp 

(తేషా మిత్యాది.) మితామాత్యగణాకా మి తభూతామాత్యగణాళా సుమంత్రాదీకా, బాహ్మణా౯ 

“మార్కండేయాదీకా, ౧ 

(యదిత్యాది ) రాజగృహే రాజగృహాఖ్యే, వురే, యత్ యస్మాత్, వసతి, తస్మాత్, 
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తచ్చీఘం జవనా దూతా గచ్చంతు త్వరితై ర్హయై:, 

ఆనేతుం భ్రాతరా ఏరౌ కిం సమాతామహే వయం. తా 

గచ్చం త్వితి తత స్సర్వే వసిష్టం వాక్య మబువకా, 

తేషాంత ద్వచనం [శుత్వా వసిషో వాక్య మ|బవీక్. ల 

ఏహి సిద్ధార్థ విజయ జయంతా=.కశోకనందన, 

శూయతా మితికర్తవ్యం సర్వానేవ |బవీమి వః. ౫ 

పురం రౌజగృహం గత్వా శ్నీఘం శీఘజవై ర్హయై:, 

త్యక్తశోకై రెదం వాచ్య శ్యాసనా దృరతో మమ. | ౬. 

పురోహిత స్వాం కుశలం ప్రాహ సర్వే చ మంత్రిణ:, 

త్యరమాణ శ్చ నిర్యాహి కృత్య మాత్యయికం త్వయా. ౭ 

జవనాః వేగవంతః, దూతాః గచ్చంత్వితి సంబంధః. కం సమీక్షామహే, కిం విచారయామః ? 
రాజ్ఞైవ భరతాయ రాజ్యస్య ద త్తత్యా దితి భావః. ౨-౩. 

తథై వామాత్యా అనుజానంతి (గచ్చం త్వతి.), ఇ 

(వహేతి.) సిద్దార్థ విజయజయం తాశోకాఖ్యాః మం|త్రిసమాననామానో దూతాః, నతు మం|తిణః. 
మం తివ్యతిరి క్ర నందనశబ్దస హపాఠాత్. “వురోహిత స్త్వాం కుశలం (వాహ సర్వే చ మంతిణ' 

ఇత్యుపరి వక్ష్యమాణత్వా చ్చ. ఇతికర్తన్యం కార్యకలాపం. ౫ 

(వుర మితి.) త్య క్షశోకై 8, భవద్భి రితి శేషః, ఇదం వక్ష్యమాణం వచనం, మమ శాసనాత్ 
భరతో వాచ్యః, ౬... 

(పురోహిత ఇతి) మంత్రిణ:ః [పాహు రితి విపరిణామః. అత్యయః కాలాతిపాతః, తం (వాహ 
మాత్యయికం, వినయాదిభ్య ష్టగితి ఠక్, కాదృశం కృత్య మస్తి, అత స్త్యరమాణో విర్యాహీతి- 
వాచ్య ఇత్యనుకర్ష 8. యద్వా, అత్యయః కృచ్చంం, తత భవ మాత్యయికం-' అత్యయోఒతి కమే- 
కృచ్భ్రు ఇత్యమరః. కృత్యం, అస్తేతి శేషః ౬... 



అయోధ్యాకాక్లే-అష్టషష్టితమస్సర్ల ; 112} ల 

(భరతానయనాయ దూతగమనం) 

మా చామ్మై ప్రోషకం రామం మా చాస్మై పితరం మృతం, 
భవంత శృ౦ంసిషు ర్వా రాఘవాజా మిమం కయ. రా 

కౌశేయాని చ వస్తాజి భూషణాని వరాణి చ, 
తప మాదాయ రాజ్ఞశ్చ భరతస్య చ గచ్చత. ౯ 

ద _త్తపథ్యశనా దూతా జగ్ము సం స్వం నివేశనం, 
కేకయాం స్తే గమిష్యంతో హయా నారుహ్య సమ్మతాకా. ౧౦ 

తత: (పా్ధానికం కృత్వా కార్యశేష మనంతరం, 
వసి స్టే నాఒభ్యనుజ్జాతా దూతా స్పంత్వరితా యయుః. ౧౧ 

న్యం తేనా౭పరతాలస్య ప్రలంబస్యో త్రరం (పతి, 
నిమెవమాణా స్తే జగ్ము ర్నదీం మధ్యేన మాలినీం. ౧౨ 

(మా చేతి) మా శంసిషు రిత్యన్వయః. రాఘవాణాం క్షయం అపచయం, తేజఃక్షయ. 
మిత్యర్థః - “నిలయాపచయౌ క్షయి ఇత్యమరః, లా 

(కౌశేయానీతి.) కౌశేయాని సట్టవ(స్త్రవిశేషా౯ా, రాజ్ఞ: కేకయరాజస్య. ణా 

(దత్తపథ్యశనా ఇతి) దత్తపథ్యశనాః ద త్తమార్గాశన హేతుభూత(దవ్యా ఇత్యర్థః 
స్వనివేశగమనం (స్రైపభృతినాం స్వపయాణం కథయికుం. సంమతాళ్షా జవనత్వేనాఒధ్వశమ: 
సహత్వేన చ సందమతాజాం 

అం 

(తత ఇతి.) (పాస్థానికం | పస్థాన పయోజనకం, అనంతరం కార్యశేషం, పాథేయాదికం చ, 
కృత్వా. వున ర్వసి'ష్టేనా భ్యనుజ్ఞానం స్వవిళంబస్యాల్పత్వం ద్యోతయితుం. ౧౧ 

(న్యంతేనేతి.) ఆపరతాలన్య - అపరతాలో నామ గిరిః, తస్య, న్యంతేన నితరా మంతేన, 
చరమ।వదేశేనే త్యద్ధః. “అంతో జఫఘున్యం చరమి మిత్యమరః, ప్రలంబస్య (పలంబాఖ్యగిరేః, 

[141] 
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తే హస్తినపురే గంగాం కీరా ప్రత్యజుఖా యయుః, 

పొంచాలదేశ మాసాద్య మధ్యేన కురుజాంగలం. ౧౩ 

సరాంసి చ సుపూర్ణాని నదీశ్చ విమలోదకా:, 

నిరిక్షమాజా సే జగ్ము ర్లూతా: కార్యవశా ద్ద్రుతం. ౧౪ 

తే పసన్నో దకాం దివ్యాం నానావిహగ సెవితాం, 

ఉపాతిజగ్కు ర్వేగేన శరదండాం జనాకులాం. ౧౫ 

నికూలవృకు మానాద్య దివ్యం సత్యోపయా చనం, 

అభివాద్వాాభఖివాద్యం తం కులింగాం (ొవిశజ పురీం. ౧౬ 

ఉత్తరం (పతి ఉ త్తరభాగ ముద్దిశ్య, తయో ర్మధ్యేన మాలినీం నదీం నిషేవమాణా జగ్ముః. 

అపరతాలః వురస్తా ద్దక్షిణో త్తరాయతః, (పలంబః పశ్చాద్భాగే దక్షిణో త్రరాయతః వూర్వాపరాయత 

శ్చేతి పర్వతసన్నివేశః. [పథమ మయోధ్యాయాః పశ్చిమాభిముఖం నిర్గచ్చంతః, తయో ర్మ ధ్యేన 

ఉదజ్ముఖాః కియంత మధ్యానం మాలినీతీరమార్లేణ గత్వా, తతః (పలంబస్యోత్తరభాగేన 

పశ్చిమాభిముఖా జగ్ము రిత్యర్థః. ౧౨ 

(తే హస్తిన వుర ఇత్యాది) శ్లోకద్వయ మేకం వాక్యం, హస్తినవురే హస్తినవురనమీపే, 

గంగాం తిర్వా (పత్యజ్ముఖా స్పంతః జగ్ముః. తే దూతాః, మధ్యేన కురుజాంగలం కురుజాంగలస్య 

మద్యమార్లేణ వీనపా ద్వితీయేతి ద్వితీయా. కురుదేశ్తై కదేశో జాంగల:, హస్తినవురస్య కురుదేశ 

స్టత్వా త్రదంతర్గతజాంగలాఖ్యదే శమధ్యేన పాంచాలదేశ మాసాద్య, తత దేశే సరః పభృతీ 

న్నిరీక్షమాణా జగ్ముః, ౮౪ 

(త ఇతి.) శరదండాం శరదండాఖ్యాం నదీం, ఉపొతిజగ్ముః ఉపగమ్యాతీత్య జగ్ముః. ౧౫ 

(నికూలవృక్ష మితి) నికూలవృక్షం శరదండాయాః పశ్చిమకూలస్థం పుణ్యవృక్షం, దివ్యం 

దేవాధిఘ్రైానవత్, సత్యం ఉపయాచనం (పార్థనం యస్మా దిత్యన్వర్థ నామ సత్యోపయాచన మిత్; 

అర్థితార్థ పద మిత్యర్థః. అభివాద్యం సర్వనమస్కార్యం, అభిగమ్య (ప్రదక్షిణికృత్య, కులింగాం 

వురీం (పావిశజ, ౧౬ 
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(భరతానయనాయ దూతగమనం) 

ఆభికాళం తతః వొష్య * తే బోధిభవనా చ్చ్యుతాం, 

పితృపైతామహిం పుణ్యాం తేరు రికుమతీం నదీం, ౧౩ 

అవేత్యాంజలిపానాంశ్చ బ్రాహ్మణాజా వేదపారగాకా, 

యయ ర్మధ్వ్యేన బాహ్లీ కాజా సుదామానం చ పర్వతం. ౧౮ 

విష్ణోః పదం (పేక్షుమాణా + విపాశాం చాపి శాల్మలీం, 

నదీ ర్వాపీ స్తటాకాని పల్వలొని సరాంసి చ. ౧౯ 

పశ్యంకో వివిధాం శ్చాపి సింహవ్యా[ఘమృగది?పొకా, 

యయ: పథాఒతిమహతా శాసనం భర్తు రీపృవ:. ౨౮ 

(ఆభికాళ మితి.) అభికాళం తదాఖ్యగానుం, కులింగాసాహచర్యాత్, బోదిభవనాత్ 

తదాఖ్యాత్ పర్వతాత్, నదీమూలత్వోక్రేః. పితృపైతామహీం దశరథవంశ్యానుభూతాం, ' త త్తీర 

(పదేశ[గామా ఇకాకూణా మితి భావః. ౧౯ 

(అవేక్షేతి,) అంజలిపానాకా అంజలి(పమాణజలమ్మాతా హారాకా బాహ్మణా౯ ఇక్షుమతీ 

త్రీరవాసినః, మధ్యేన బాహ్లేకా౯ బాహ్లీకదేశానాం మధ్యేన. వీనపా ద్వితీయా. సుదామానం. 

సుదామాఖ్యం అ౮ 

(విష్ణోః పద మిత్యాది.) విష్ణోః పదం విష్ణోః పదాంతం స్థానం, ఇదంచ స్థాకం సుదామాఖ్య 

పర్యతవ ర్తి, సాన్ని ధ్యాత్, విపాశాం సుదామపర్యంత నదీం, శాల్మలీం త త్తీరవ ర్రిశాల్మ లీవృక్షం, 

అత మార్గవిశేషవర్ణనం వుణ్యభూమిత్వేన నరాణాం సేవనీయత్వద్యోతనార్థం. వాం 

* తేజోభిభవనాత్ ఇతి పా. అభికాళతేజోభిభవనౌ (గామా వితి తత్త్వదీపికా, 

t విపాశాశాల్మల్యౌ నదౌ ఇతి త త్త్వదీసికా, 
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తే శాంతవాహనా దూతా వికృష్ణున పథా తత:, 

గిరిివజం పురవరం శీఘ మాసేదు రంజనా. ౨౧ 

భర్తుః పియార్థం కలరకుణార్థం భర్తుశ్చ వంశస్య పరి(గహార్థం, 

అహేడమానా స్త్వరయా స్మ దూతా ర్యాత్ర్యాం తు తే తత్పుర మేవ యాతా:. 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయో ధ్యాకాండే, అష్టషష్టితమ స్సర్గః. 

అథ వీకోనస ప్తతితమ స్సర్గః 

టు. “ర 

యా మేవ రాత్రిం తే దూతా: |పవిశంతి స్మ తాం పురిం, 

బోరతేనాపి తాం రాత్రిం స్వప్నో దృష్టో=య మప్రియః. ౧ 

(త ఇతి.) వికృష్ణేన వ్నిపకృష్ణేన, అతిదూరేణే త్యర్హః. గిరివజ మితి కేకయవురస్య 

నామాంతరం. శీ పుశబ్దసాన్ని ధ్యేనా&ంజసాశబ్దేన మానసత్వరోచ్యతే. అంజిసా ఆర్థవేనేతి 

వాఒర్థణ ౨౦౧ 

(భర్తు రితి) భర్తుః దశరథస్య (పియార్థం శ్నీ ఘానీతభ రతకృతౌర్ల (దై హికాదినా దశరథన్య 

పరలోక(పా ప్రిహేతుత్వాక్, కులరక్షణార్ణం సనాథీకరణేన కులజాతానాం సంరక్షణార్థం, భోరు 

ర్వంశస్య ఇక్షాకువంశస్య, సర్మిగహార్థం (పతిస్థార్థం. యద్వా, భర్తు ర్యంశో భరతాదిః, తస్య 

పర్శిగహార్థం | పతిష్టార్థం, షితౌర్ల ఏదై హికకర్మ నిర్వ ర్హనేన సజ్జనపరి.గహార్ధం వా. అహేడమానాః- 

హేడృ ఆనాదర ఇత్యస్మా ద్ధాతో శ్నానచ్, ఆనాదర మకుర్యాణాః, సాడరా ఇతి యావత్, అత వీవ 

త్యరయా యుక్తాః దూతాః, రాత్రా్య మేవ అ సమయానంతర మపి కియత్కాలం గత్వా ర్మాత్యా 

మేవ, తత్ వరం యాతాః. ౨౨ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, 

| అషషష్టితమ స్సర్గః. 
రు అ ౧ 

—- 

అథ వకోనసప్తతితమ స్సర్గః 

ఢాకా. అ - 

(యా మితి.) యా మేవ యస్యా మేవ, సపష్లమ్యర్ధ ద్వితీయా భాందసీ. తాం తస్యాం, 

ఆయం వక్ష్యమాణః, - ౧ 



అయోధ్యా కాక్ష్టే-ఏకోనసప్రతితమస్సర్ల: 1125 

(భరతస్య దుస్ప్వప్నదర్శనం) 

వ్యుష్టా మేవతు తాం రాత్రిం దృష్ట్వా తం స్వప్న మ|ప్రియం, 
పుత్రో రాజాధిరాజస్య సుభృశం పర్యతవ్యక. 2 

తప్యమానం సమాజ్ఞాయ వయస్యా: ప్రియవాదిన:, 

అయాసం హి వినేష్యంత సృథాయాం చకిరే కథాః. రా 

వాదయంతి తథా శాంతిం లాసయంత్యపి చాపరే, 

నాటకా న్యపరే ప్రొహు ర్లాన్యాని వివిధాని చ. ౪ 

స తై ర్మహాత్మా భరత సృఖిఖి: ప్రియవాదిభి:, 

గోష్టీహాస్యాని కుర్వద్భి ర్న (ప్రాహృష్యత గాఘవః, x 

త మబవీ త్రియసఖో భరతం సఖిఖి ర్భృతం, 

సుహృద్చి: పర్యువాసీన: కిం సఖే నాఒనుమోదసే. ౬ 

ఏవం (బ్రువాణం సుహృదం భరత: (ప్రత్యువాచ హ, 

శృణు తంం యన్నిమిత్తం మే దైన్య మేత దుపాగతం. 2 

(వ్యుష్టామికి.) వ్యుష్టాం (పభాతాయాం సత్యా మిత్యర్థః. పభాతస్వప్న స్పద్యఃఫలద ఇతి 

-ద్యోతయితు మిద ముక్తం. ౨ 

(తప్యమాన మితి.) వయస్యాః సుహృదః, ఆయాసం మనఃఖేదం. శి 

(వాదయంతీతి.) శాంతిం భరతస్య దుఃఖశాంతి ముద్దిశ్య, వాద యంతి, వీశాదిక మితి శేషః, 

“లానయంతి లాస్యం కుర్వంతి, లాస్యం సుకుమారనృత్తం, నాటకాని సంస్కృత, పాకృత పైశాచ 

-మాగధాదిమిశ గద్యపద్యరూపాణి, హాస్యాని హాసజనకవాకాాని, 9 

(సతై రికి.) గోష్టీహాస్యాని _ గోష్టీ సభా, సభ్య హాస్యానీ త్యర్థః, ౫ 

(త మితి.) సియసఖః అంకరంగసుహృత్, రాజాహస్సభిభ్య ష్ట జికి టచ్. ౬-౮ 
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స్వప్నే పితర మద్రాక్ష.ంం మలినం ముక్తమూర్థజం, 

పతంత మద్రిశిఖరా త్క_లుష గో మయ హ దే. లా 

ప్లవమానశ్చ మే దృష్ట స్ప కస్మికా గోమయ్మహదే, 

పిబ న్నంజలినా తైలం హసన్నపి ముహుర్ముహుః ౯ 

తత స్తిలోదనం భుక్త్వా పునఃపున రధశ్శిరా:, 

త్రైలేనాఒభ్యక్తసర్వాంగ మైల మేవాఒన్వవగాహత. ౧౮- 

స్వప్నేపి నాగరం శుష్కుం చందం చ పతితం భువి, 

ఉపరుద్ధాం చ జగతీం తమ సెవ సమావృతాం. ౧౧ 

బెపవాహ్యస్య నాగస్య విషాణం శకలీక తం, 

సహసా చాపి సంశాంతం జ్వలితం జాతవేదసం. ౧౨ 

అవతీర్ణాం చ పృథివీం శుష్కాంశ్చ వివిధాజ [దుమాకా, 

అహం పశ్యామి విధ్యసాకా సధూమాం శ్చాపి పర్వతాకా. ౧౩ 

పీఠె కారాయసే చైనం ఏషణ్ణం కృష్ణవాససం, 
జ్జ ర్ూ రం ది 

ప్రహసంతి స్మ రాజానం ప్రమదా: కృష్ణపింగళా:. ౧౪ 

(ప్లవమాన ఇతి.) ప్లైవమానః, మండూకవత్. క్ 

(తత ఇత్సి) తిలమ్మిశ ఓదన స్తిలోదనః, ఎం 

(స్వహేపీతి.) తమసా సమావృతా మివ, ఉపరుద్ధాం తిరోహితాం, బౌపవాహ్యస్య_ 

రాజవాహ్యస్య, “బొపవాహ్యో రాజవాహ్య' ఇతి హలాయుధః, నాగస్య గజస్య, జాతవేదసా అగ్నిన్యా_ 

(అవతీర్ణా మితి) అవతీర్ణాం ఆధఃపతితాం, పశ్యామీతి సర్వ(త్రాన్వయః. వర్తమానసామీప్యే 

వర్తమానవత్ (పయోగః, _ ౧౧-౧౩. 

(పేఠ ఇతి) కృష్ణాశ్చ పింగలాశ్చ కృష్ణపింగలాః, ౧౪-౧౬. 
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(భరతస్య దుస్ప్వప్నదర్శనం) 

త్వర మాణశ్చ ధర్మాత్మా రక్తమాల్యాను లేపన, 

రథేన ఖరయక్తేన పయాతో దతిణాముఖ:. ౧౫ 

(పహసంతీవ రాజానం ప్రమదా ర క్రవాసినీ, 

(పకర్ష్ణంతీ మయా దృష్టా రాక్షసీ వికృతాననా. Ce 

ఏవ మేత న్మయా దృష్ట మిమాం రాత్రిం భయావహం, 

అహం రామో2.థవా రాజా లక్షుణో వా మరిష్యతి. ౧౩ 

నరో యానేన య స్ప్వప్నే ఖరయక్తేన యాతి హి, 

అచిరా త్తస్య ధూమాగ్రం చితాయాం సంప్రదృశ్యతే. ౧౮ 

ఏతన్ని మిత్తం దీనోఒహం త న్న వః ప్రతిపూజయెే, 

శుష్యతీవ చ మే కంఠో న స్వస్థ మివ మే మనః. ౧౯ 

న పశ్యామి భయస్థానం భయం చైవోపధారయే, 

భ్రప్పశ్చు స్వరయోగో మే భాయా చోవహతా మమ. ౨౦ 

ఉక్తస్వపష్నదర్శనఫల మాహ (వీవ మిత్యాదినా.) ఇమాం రాత్రిం అస్యాం ర్మాతౌ, అహం 

'మరిమ్మ్యామీతి విపరిణామః కార్యః. ౧౯ 

(నర ఇతి) ధూమ్మాగం ధూమశిఖా, ౧౮ 

(వతదితి) వతన్నిమిత్తం ఉ క్రస్వప్నదర్శనహేతునా. ౧౯ 

(నేతి) భయస్థానం భయకారణం, అథ చ భయ ముపధారయే అవశతో బిఖేమి, ఛాయా 

కాంతి; “ఛాయా త్వనాతపే కాంతా వితి వై జయంతి, =o 
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జుగుస్స న్నివ చాత్మానం న చ పశ్యామి కారణం. లి య 

ఇమాం హి దుస్స్ర్రప్న గతిం నిశామ్య తా మనేకరూపా మవితర్కితాం పురా, 

భయం మహ త్తద్ధుదయా న్న యాతి మే విచింత్య రాజాన మచింత్యదర్శనం. 

గలరు 
తీ శ్రీమ/దామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ఏకోనస ఫ్రతిః తితమ స్సర్గః. 

= నై 

అథ స ప్రతితమ స్సర్గః 

భరతే బ్రువతి స్వప్నం దూతా ఫ్రే క్లాంతవాహనాః:, 

ప్రవిశ్యాఒసహ్యపరిఘం రమ్యం రాజగృహం పురం. ౧ 

(జుగుప్ప న్నితి ) జుగుప్స న్నివ, అస్మీతి శేషః, కారణం జుగుప్పాకారణం. ౨౦౪. 

(ఇమా మితి.) తా మిమూం, దున్న్వస్నగతిం దుసన్స్ప్వ్వప్నభేదం, నవితర్మితాం వూర్య 
మవిచారితాం, అమోఘామితి భావః, వూర్వచింతాకృతత్వేహి వై నె ఫల్యం, అచింత్యదర్శనం అసంభావ్య 

చర్శనం, ఆత సర్లె “అథ స్వప్నే పురుషం కృష్ణం కృష్ణదంతం పశ్యతి ఖరై ర్వరా హె” రిత్యాది 

(శుతి రుపబ్బంహితా, స్వప్న శ్చ వూర్వచింతావుర స్కృతో న న ఫలతి, పత్యూషే చ ఫలతి సద్యః,. 
యామవిళంబాత్ ఫలవిళంబః. ఫలం చ న | దష్టుః దృష్టస్య తత్సంబంధినో వా భవిష్యతీత్యాదిక 

ముక్తం. ౨౧4 

ఇతి శ్రీగోతందరాజవిఠచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పేతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వాకఖ్యానే, 

వీకోనస ప్పతితమ స్పర్గః. 

SPP, 

అథ స ప్రతితమ స్సర్గః 

(భరత ఇతి,) అసహ్యపరిఘం పరై ర్యపధృష్యపరిఘం, రాజ్ఞా కేకయరాజేన, రాజవు( తేణా 

యుధాజితా, ఆర్భిత్తాః ఆనితోషాయననిరీ క్షణేన సంనూనితాః, రాజ్ఞ  భరతస్య, భరతస్య పరమ. 

1పకృత్వా!త్త మితి విర్దేశః, వ 
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వాణానీ 

(రాజదూతానాం భరతసందర్శనం) 

సమాగమ్య తు రాజ్ఞా చ రాజపుతేణ చాఒర్భ్చితా:, 

రాజ్జ: పాదౌ గృహీత్వాతు త మూచు ర్భరతం వచః. 2 

పురోహిత స్యాం కుశలం ప్రాహ సర్వే చ మంత్రిణ:, 

త్య్వరమాణశ్చ నిర్యాహ కృత్య మాత్యయికం త్వయా. 3 

ఇమాని చ మహారాణి వస్తా జ్యాభరజణాని చ, 

(ప్రతిగృహ్య విశాలాతు మాతులస్య చ దాపయ. ఆ 

అత్ర వింశ తికోట్యస్తు నృపతే ర్మాతులస్య తే, 

దశకోట్యస్తు సంపూర్ణా స్తథైవ చ నృవాత్మజ. ఎని 

(పతిగృహ్య తు తత్సర్వం స్వనురక్త స్పుహృజ్జనే, 

దూతా నువాచ భరత; కామై స్సం|పతిపూజ్య తాకా. ౬ 

(వురోహిత ఇతి.) ఆత్యయికం దుష్కరం. అత్యయః కృచ్చ9ఐ “అత్యయోఒతి[కమే కృచ్చే 

మరణే దండదోషయో” రీతి వైజయంతీ. త్వయా కృత్యం కర్తవ్యం, అతో నిర్యాహి త్యన్వయః. ౩ 

(ఇమానీతి.) _(విశాలాక్షేతి) విభూషణాలోకనజనిత విస్మయోత్సుల్లాక్షత్వ మాహ. 

(మాతులస్య చ దాపయేతి) నముచ్చయాత్ [పథమం మాతామహస్య దాపయ, అథ మాతులస్య 

దాపయేత్యర్థః. ళు 

(అఆ తేతి.) ఆ(త వస్త్రాభరణాదిమహార్ల వస్తుజాతే, నృపతేః, వింశతికోట్యః వింశతికోటి 

మూల్యాని వస్తాభరణాదీని, మాతులస్య, దశకోట్యః దశకోటిమూల్యాని, సంవూర్ణా అన్యూనా 

ఇత్యుభయవిశేషణం. తథైవ తదర్హ మేవ. అన్యథా రాజతుల్యతయా రాజవుతదానే తస్య 

బహుమాన వవ న భవతీతి భావః. ౫% 

((పతిగృహ్వేతి.) సుహ్మజ్ఞనే మాతులాదౌ, స్వనుర కః, (పదాహ్యేతి శేషః. కామైః అభీష్టాన్న 
పానాదిభిః ౬ 

[142] 
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కచ్చి త్పుకుశలీ రాజా పితా దశరథో మమ, 

కచ్చిచ్చా౭.రోగతా రామే లక్షుణే చ మహాత్మని. ౭ 

ఆర్యా చ ధర్మసరతా ధర్మజ్ఞా ధర్మ దర్శిసీ, 

అరోగా చాపి కౌసల్యా మాతా రామస్య ధీమతః. ౮ 

కచ్చి త్సుమిత్రా ధర్మజ్ఞా జనసీ లక్ష్మణస్య యా, 

శతుఘ్నస్య చ వీరన్య సా౭_రోగా చాపి మధ్యమా. ౯ 

ఆత్మకామా సదా చండీ |కోధనా |ప్రాజ్ఞమానిసీ, 

అరోగా చాపి మే మాతా కైకేయీ కి మువాచ హ. ౧౦ 

(కచ్చి దితి) అరోగతా ఆరోగ్యం. ఆరోగ్యతేతి పారే - స్వార్టే ష్యఆ్, వ 

(ఆర్యేతి,) ఆర్యా జ్యేష్టమాతృత్వేన వూజ్యా, ధర్మనిరతా ధర్మానుష్టానపరా, ధర్మజ్ఞా 

జ్ఞాత్వాఒనుస్థాన మితి న్యాయేన అనుష్థానమూలజ్ఞానయుక్తా, ధర్మ మేవ జనేషు పశ్యతీతి ధర్మ 

దర్శినీ, గుణ గాహిణీ, నతు దోషదర్శినీ త్యర్థః. అప్యరోగే త్యన్వయః. అపిః (ప్రశ్నే దీమళ 

ఇత్యనేన వు తకృతాతిశయ ఉచ్యతే, లా 

(కచ్చిదితి.) సేతి ధర్మజ్ఞాత్వ స్మరణాభినయః, మధ్యమేత్యనేన “స తేంబా మధ్యమా తాతే” 

త్యత కై కేయ్యా మధ్యమమాతృత్వ మితరథ(స్త్య్రపేక్షయా. డా 

(ఆత్మకామేతి,) ఆత్మానం కామయత ఇత్యాత్మకామా స్వపయోజన పరేత్యర్థః, (పజ్టైవ 

(పొజ్జా, (పాజ్జ్ఞా మాత్మానం మన్యత ఇతి (ప్రాజ్ఞ మానినీ, మన ఇతి ణినిః. క్యజ్మానినో శ్చేతి 

వుంవద్భావః. చండీ ఉ(గా, (కోధనా ' కోధవతీ, మే మాతా, అప్యరోగా ? కైకేయీ క మువాచ? 

స్వబంధువిషయ కిమువాచేత్యర్థః. దుస్స ప్న దర్శన దూతాగమనాభ్యాం కైకేయ్యా కించిత్ కృతం 

భవే దిత్యూహితవాజా భరత ఇతి సూచయ త్యాత్మకామే త్యాదిభి:ః. 0౫ 
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టై 

(భరతస్య ఆయోధార్థపస్థాన 0) 

ఏవ ముక్తాస్తు తే దూతా భరతేన మహాత్మనా, 

ఊచు స్పష్మశయం వాక్య మిదం తం భరతం తదా. Tea 

కుశలా స్తే నరవ్యాఘ్ర యేషాం కుశల మిచ్చసి, 

శ్రీ శ్చ త్వాం వృణుతే పద్మా యజ్యతాం చాపి తే రథః. ౧౨ 

భరత శ్చాపి తాజా దూతా నేవముక్తో౭భ్ధభాషత, 

ఆపృచ్చే= హాం మహారాజం దూతా సృంత్యరయంతి మాం. ౧ఈ 

ఏవ ముక్త్వా తు తాజా దూతాక భరత: పార్థివాత్మజ!, 

దూశై స్పంచోదితో వాక్యం మాతామహ మువాచ హ. ౧౪ 

(వీవ మితి.) మహాత్మనా మహాబుద్ధినా. వీతేనాఒయోధ్యావృత్తాంతోఒనేన జ్ఞాత ఇతి 

సూచితం. సపశయం సవినయం. అనేన సర్వాత్మ నాఒయోధ్యావృత్తాంతగో పనం సూవ్యతే_ 

తదేత్యనేన కించిద్విళంబోక్తా భరతోఒన్యథా మన్యేతేతి యుటి త్యుత్తర ము క్రమి త్యుచ్యుతే.' ౧౦ 

(కుశలా ఇతి.) కుశలా ఇతి సామాన్యోక్తిః |పత్యేకోక్యా సందేహానుత్సాదాయ. శ్రీః లక్ష్మీః, 

పద్మా పద్మ హస్తా, అర్య ఆద్యచ్. రాజ్యశ్రీ రితి హార్టో భావః. అమంగ ళ్యవ్యావృ త్తి ర్భరత 

[ప త్యాయ్యా ౧౨ 

(భరత ఇతి.) వవ ముక్తో భరతః దూతాః మాం సంత్వరయంతీతి మహారాజ మాపృచ్చ 

ఇతి తాక దూతా నభ్యభాషతేతి యోజనా. ౧ 

(వీవమితి,) దూత్తె స్సంచోదితో భరతః, తాకి దూతా నేవ ముక్త్వా మాతామహం వాక్య 

మువాచ, ౧౪ 
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రాజకా పితు గమిష్యామి సకాశం దూతచోదితః, 

పున రహ్యహ మేమ్యామి యదా మే త్వం స్మరిష్యుసి. ౧౫ 

భరతే నైవ ముక్తస్తు నృపో మాతామహ స్తదా, 
త మువాచ శుభం వాక్యం శిర స్యాఘథాయ రాఘవం, ౧౬ 

గచ్చ తాతాఒనుజానే త్వాం కైకేయీ సుప్రజా స్వయ, 

మాతరం కుశలం |బూయాః పితరం చ పరంతప. ౧౭ 

పురోహితం చ కుశలం యే చాన్యే ద్విజసత్తమా:, 

తౌ చ తాత మహేష్యాసా భాతరౌ రామలక్షణా. ౧౮ 

తస్మై హస్త్యు త్రమాం శ్చితాణా కంబళా నజినాని చ, 

అభిసత్భ్బృాత్య కైకేయో భరతాయ ధనం దదౌ. ౧౯ 

రుక్మనిష్క్టసహ్మసే ద్వే షోడ శాశ్యశ తాని చ, 

సత్కృత్య కైకయీపు తం కేకయో ధన మాదిశత్. ౨౦ 

(రాజన్నితి.) మే మాం, యదా స్మరిష్యసి యదా ఆగంతవ్య మితి స్మరిష్యసి, తద్దైెష్యామ 

ఆగంతవ్య మితి భవత్స్మరణం యదా జానామి తదా ఆగమిష్యా మీత్యర్థః. మే ఇత్యత అధీగర్ధ 

దయేశామితి షష్టీ. ౧౫ 

(భరతేనేత్యాది) రామలక్ష్మణా విత్యంతం స్పష్టం, ౧౬-౧౮ 

(తస్మా ఇతి ) అస్యాదా విత్యు కే త్యుపస్కార్యం. తసై్మ భరతాయ, అభిసత్కృత్య దదౌ 

శాఘావూర్యం దదా విత్యర్థః, ౧కా 

(రుక్కనిష్కసహ(సే ఇతి.) నిష్మాః వక్షోభూషణాని “నిష్కోఒస్త్ర్రీ హేమ్ని దీనారే సాష్టే 

శర్షశతే పల్లే, వక్షోవిభూషణే కర్ష' ఇతి వై జయంతి. ధనం ఉ క్రరూపం, ఆదిశక్ ఆదాయ గచ్చతేతి 

భృత్యా నాజ్ఞాపయామాస, ౨౦ 
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(భరతస్య ఆయోధ్యా(పస్థానం) 

ఈథాఒమాత్యా నభిపేతా౯ విశ్యాస్యాం శ్చ గుజాన్వితాజా, 

దదా వశ్వపతి:ః కప్రం భరతాయాఒనుయాయిన:, ౨౧ 

ఐరావతా వైందదశిరా న్నాగాన్వై (పియదర్శనాజా, 

ఖరాజా శీఘాజా సుసంయక్తా న్మాతులో౭స్మై ధనం దదౌ. ౨౨ 

ఆంత:పురేఒతి సంవృద్ధాకా వ్యాఘవీర్యబలాన్వితాకా, 

దంష్టాాయధథా న్మహాకాయాకా శున శ్చోపాయనం దదౌ. ౨౩౨ 

స దత్తం కేకయేం[దేణ ధనం త న్నాభ్యనందత, 

భరతః: కైకయీపుకతో గమనత్వరయా తదా. ౨౫ 

బభూవ హ్యన్య హృదయే చింతా సుమహతీ తదా, 

త్యరయా చాపి దూతానాం స్వప్నస్యాపి చ దర్శనాత్. 9౫ 

స స్వ వేశ్నా౭భ్యత్మికమ్య నర నాగాశ్వసంవృతం, 

(పపేదే సుమహ చృ్రమాకా రాజమార మనుత్తమం. ౨౬ 

శా 

(తథేతి) అమా సహ |పాణాజు త్యజంతీ త్యమాతాః, తాక, అభ్నిపేతా౯ సహాయభూతా 

నిత్యర్థః, విశ్వాస్యాకా విశ్వసనీయాకా, అశ్వపతి? కేకయః, ౨౧ 

మాతామహకృత సత్కార్శ్నపకార ముక్త్వా మాతులకృతసకత్కార[పకార నూహ (ఐరావతా 

నిత్యాదినా.) ఐరావతాజ్లా ఇరావత్సర్యత భ వాకా, ఐం దశిరాళ్షా ఇంద్రశి రాఖ్యపర్వతభ వాకా, నీవూ 

.వేగవత్క సుసంయుక్తాణా పరి చితాజ. | వివి 

(అంతఃవుర ఇతి.) మాతుల ఇత్యనుజష్యతే, ౨3-2 

(స ఇతి.) స్వవేశ్మ వ్యతి క మ్యే త్యనేన స్వవేశ్మ (పవేశోఒర్థసిద్ధః, తథాచ రాజ్ఞా మాతుటేన 

చ స్వగృహ వవ కృతసక్కారో మాతామహ్యాదిదర్శనార్థ మంతఃవురం గతవానితి బోద్యం. 
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అభ్యతీత్య తతోఒపశ్య దంత:పుర ముదారధీ:ః, 

తత స్త ద్భరత శ్శీ)మా నౌవి వేశా౭_నివారిత:. | ౨౩౫ 

స మాతామహ మాసృచ్చ్య మాతులం చ యధాజితం, - 
రథ మారుహ్య భరత శత్రుఘ్న సహితో యయ... ౨౮ 

రథాజ మండలచకాంశ్చ యోజయిత్వా పరశ్శతం, 

ఉప్ప్రగోశ్యఖరై ర్భృత్యా భరతం యాంత మన్వయు: ౨౯ 

బలేన గుప్తో-భరతో మహాత్మా సహార్యక స్యాత్మసమై రమాశ్ర్యః, 

అదాయ శత్రుఘ్న మపేతశతు రహి ద్యయా సిద్ధ ఇవేంద్రలోకాక్. ౩౦ 

ఇతి శ్రీమ(దామాయణే, అయోధ్యాకాండే, స ప్రతితమ స్సర్గః. 

అలా ఎ — 

అథవా భరతస్య దుస్ప్వపస్నదర్శనదుఃఖ దూతాగమన వృత్తాంత శవణేన కేకయమాతులౌ' 

స్వగృహ మేవాగళా వితి దష్టవ్యం. సుమహచ్ళీ)మాజా సుమహాశ్రీమాకా, .. ౨౬ 

(అభ్యతీతేేతి,) రాజమార్ల మితి శేషః, ౨ 

(స ఇతి.) మాతామహం, స్వేనైవ సహాంతఃవుర మాగతం, మాతులం చ, తథాభూతం. .౨౮- 

(రథా నితి.) మండలచకాకా వర్తులచక్రయుక్తాకా, పరశ్శతం శతాత్ పరా, పజ్తివింశతీ- 

తార్థదిస్తూ తే నిపాతనా దేకవచనం. రథా నుస్రాదిభి స్పంయోజ్య భృత్యాః యాంతం భరత 

మన్వయుః, చకా 

(బలేనెతి.) మహాత్మా మహాధైర్యో భరతః, అర్యకస్య మాతామహస్య, బలేన గుప్తః. 

అత్మ సమైః స్వ పభావసదృశైః, అమాత్య స్సహ, శత్రుఘ్న మాదాయ, అపేతశతుః నిష్కంటక 
స్పజా, ఇందలోకాత్, సిద్ధో దేవజాతి రివ, గృహా ద్యయా. 8౦. 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబ రాఖ్యానే, అరాధ్యా కొండన్యాఖ్యానె, 

స ప్తతితమ స్సర్గః. 
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ఆధ వకన ప్తతితమ స్సర్గః 

న (పొజ్ముఖో రాజగృహా దభినిర్యాయ రాఘవః, 

తత స్పుదామాం ద్యుతిమాక సంతీర్యాఒ వేక్యు తాం నదీం, ౧ 

హ్లాదినీం దూరపారాం చ |ప్రత్యక్ |స్టోత స్తరంగిణీం, 

శతదూ మతర చ్చ్రమా న్నదీ మిక్వాకునందన:. ౨ 

ఏలా (ల) థానే నదీం తీరా [ప్రాప్య * చాపరపర్పటాజు, _ 

శిలా మాకుర్వతీం తీరా ఆగ్నేయం శల్యకర్తనం. | g 

సత్యసంధ శుచి (శ్రీమాణ _పేకుమాణ శ్శిలావహాం, - 

అత్యయా తృ మహాశైలా న్వనం చైత్రరథం పతి. జీ 

అథ వీకస ప్రతితమ స్సర్గః 

మరక ౨ _ 

(స పాజ్ముఖ ఇత్యాది.) ఆత దూతా బుజుదుర్గమార్షేణ త్వరితం గిరి వజ మాగతాః, 

భరతన్తు చతురంగబలయు క్రతయా వక్రమసి మహామార్ష మాడ్రిత్య యయౌ, అతో నదీపర్యతాది 

-ఖేదకీ ర్రనమితి బోధ్యం. సుదామాం సుదానూఖ్యాం నదీం, అవేక్ష్య తాం సంతీర్య, _ దూరే పారం 

పరతీరం యస్యా స్తాం దూరపారాం, విశాలా మిత్యర్థః. హాదినిం హ్రాదిన్యాక్యాం నదీం, సంతీర్య, 

శత|దూం శత ద్వాఖ్యాం, (పత్యక్రో తస్తరంగిణీం పశ్చిమాభిముఖ ప్రవాహతరంగయుక్తాం చ నదీ 

_మతరత్, ౧-౨ 

(వీలాధాన ఇతి.) వలానాం వీలకానాం ఆధాన ముత్ప త్రిస్తానం, తద్వళ్వా దేలాధానాఖ్యే నగరే, 

నదీం వూర్వోక్తాం శత (దూం, తీరే త్యనువాదః. అపరపర్పటా౯- -పర్పటానా మదూరభవో |గామః 

పర్పటాః, పర్పటా కషధివిశేషాః, ఆదూరభవక్షేతి పొ ప్రస్యాణో వరణాదిభ్య శ్చేతి లుప్. లుపి 

యు క్రవద్య్య క్రివచనతా. వూర్వపర్పటాః అపరపర్పటాశ్చేతి గ్రామద్వయ మ స్తై, త తాపరపర్పటా£౯ 

వానా వా వన వాలు చా అాణానానాణా అననా ని లాలా... అ 

* అసరపర్పటాక అపరపర్పటాఖ్యదేశవిశేచా౯ా. ఇతి త త్త్వదీపికా. 
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* సరస్వతీం చ గంగాం చ యగ్మేన ప్రత్యపద్యత, 

ఉత్తరం వీరమత్స్యానాం భారుండం (వావిశ ద్యనం. ఆ 

వేగినిం చ కుళింగాఖ్యాం హాదినీం పర్వతావృతాం, 

యమునాం [ప్రాప్య సంతీర్లో బల మాశ్యాసయ త్తదా. ౬ 

వి శాంత్యర్థం (పాహ్య, శిలామాకుర్యతిం శిలా మాసమంతాత్ కుర్వతీం, శిలాకర్షణస్వభావాం. ఆత 

వీవ శిలావహా మిత్యన్వర్థసంజ్ఞాం నదీం, తీర్త్వా తస్యాః అగ్నేయ్యాం దిశి భవ మాగ్నేయం, 

శల్యం హృదయశల్యం దుఃఖం, క ర్రయతి ఛేదయతీతి శల్యక ర్రనం నామ నగరం, (పేక్షమాణ 

స్పజా, అత్యయాత్, సత్యసంధ శుచి రిత్యాభ్యాం త(తత్య జనేభ్య ఈతివారణం [పతిజ్ఞాయ తథై వ 

కృతవా నిత్యుచ్యతే, పాఠభేదః-భీతివార ణం | పతిజ్ఞాయ, చై తరథం చై! తరథతుల్యత్యా త్తదాఖ్యం 

వనం (పతి ఉద్దిశ్య మహాశైలా నత్యయాత్ తద్దర్శనకుతూహలేన మహాపర్వతా నత్యగా 

దిత్యర్థః, 3.౪ 

(సరస్వతీ మితి.) సరస్వతీం తదాఖ్యాం నదీం, గంగాం గంగాఖ్యాం కాంచి న్నదీం, పశ్చిమ 

సముద్రగామినీం గంగ్నాసోతోభేదం వా, యుగ్మేన సంగమేన, |పత్యపద్యత యయౌ. యద్వా, 

యుగ్మేన ద్వంద్వతయా, పార్మ ద్యయే, [పవహంతి మితి శేషః. వీరమత్స్యానాం వీవమత్సాఖ్య 

చేశానాం, ఉత్తరం, భారుండం భారుండాఖ్యం వనం, (పావిశత్, x 

(వేగిని మితీ,) వేగినీం వేగయుక్తాం, హ్లాదినీం సంతోషకారిణీం, పర్వతై రావృతాం, 

కుళింగాఖ్యాం నదీం, యమునాం (వాప్య సంతీర్లః యమునాసమీపే సంతీర్ల ఇత్యర్థః, అన తాతి 

వేగత్వా దన్యత పసర్వతావృతత్వా చ్చేతి భావః, ఆతపభిన్నం బలం మధ్యాహ్నే ఆశ్యాసయత్ ౬. 

| రామానుజీయం. (సరస్వతీ మితి.) గంగాం - 'నుచక్షు శైవ సీతాచ సింధుశ్చైవ 
మహానదీ, తిస్ర స్త్వేతా దిశం జగ్గుః (పతీచిం చ శుభోదకా' ఇతి బాలకాండో క్రపకారేణ గంగాశబ్టేను 
గంగాభేదస్పింధు రుచ్యతేే యమునాతరణానంతరం భాగీరథీతరణ స్య వక్ష్యమాణత్వాత్. యుగ్మే న. 
సంగమేన, | పతిపద్య, వీర్య్వమత్స్యానా ము త్రర పదేశాకా భారుండవనం చ పొవిశ దితి సంబంధః. 
ఉత్తరం వీరమత్స్యానా మితి పాఠే. ఉత్తర మిత్యేతత్ భారుండవనస్య విశేషణం, 
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(భరతస్య అయోధ్యా షయాణం) 

శీతీక్ళత్య తు గాత్రాబి క్షాంతా నాశ్వాస్య వాజినః, 

తత స్నాత్వా చ పీత్వా చ (పాయా దాదాయ చోదకం. ౭ 

రాజపుత్రో మహారణ్య మనఖీజ్టోప సేవితం, 

భ|దో భదేణ యానేన మారుతః ఖ మివా౭._త్యయాౌక్, లా" 

భాగీరథీం దుష్ప్రుతరా మంశుధానే మహానదీం. 

ఉపాయా ద్రాఘవ స్తూర్దం |ప్రాగ్యశే విశ్రుతే పురే. 1 

స గంగాం [వాగ్వసే తీరా సమాయా * త్కుటికోష్టికాం, 

సబల స్తాం స తీర్తా౭ఒథ సమాయా ద్ధర్మవర్దనం. ౧౦' 

ఆశ్వాసన్నపకార మాహ (శీతీకృత్యేత.) తత కుళింగాయమునానంభఖేదే, దూరగమనేన 

క్షాంతాః వాజినః కంచిత్ కాలం ఛాయాసు అశ్యాస్య, తేషాం గ్నాతాణి, శీతీకృత్య అర్జ్రపృష్టాని 

కృత్వా, స్వయం 'స్నాత్వా, ఉదకం చ పీత్వా, ఉత్తర్యత గంతవ్యదేశస్య నిర్ణలదేశత్వా త్తత 

పానార్థ ముదక మాదాయ చ [పాయాత్, ౭. 

(రాజవు(త ఇతి.) రాజవుతతే(న, భ([దః మంగళాచారయు క్రః, అనభీక్ట్పసేవితం అత్యంతం 

జనై రనుపసేనితం, మహారణ్యత్వా దపహత మిత్యర్థః. మహారణ్యం దుర్గమం వనం, భృ్నదేణ 

భ(ద్రగజరూపేణ యానేన, ఆరణ్యసంచారనివుణో భ[దజాతీయః మారుతః ఖ మివాత్యయాత్ 

అతివేగే వా ఒతి కాంతావాః, భూమౌ హి మారుతః పర్వతాదినా మందీభవతి. లా 

(భాగీరథీ మితి.) -ఆంశుధానీ నగరే, దుష్ప్రతరాం భాగిరథీం, వి! శుతే తరణస్థలత్వేన 

వసిద్ది, ప్రాగ్వటే వురే, ఉపాయాత్ ఆగచ్చత్, త త్తరణార్థ మితి శేషః. ౯ 

[స ఇతి.) సబల స్స భరతః, (ప్రాగ్వటే తత్సమిపే, గంగాం తీరా, కుటికో ఫికాం నదీం, 

సమూయాత్, సః తాం తీరా ధర్మ వర్ధనం (గామం, సమాయాత్ (ప్రాప. ౧౧౫ 

౯ 'కోట్రికోప్పికాం ఇతి హా. 

[143] 



1133 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిప్పే 

తోరణం దథీజా రైనా జంబూప్రస్థ ముపాగమక్, 

వరూథం చ యయా రమ్యం (గామం దశరథాత్మజ:. ౧౧ 

తత రమ్యే వనే వాసం కృత్యా౭_ సౌ (చాజ్లుభో యయా, 

ఉద్యాన ముజ్జిహానాయా: పియకా యత పాదపా:. ౧ 

సాలాం స్తు పియకాజణా |పాహ్య శీఘా నాస్థాయ వాజినః, 

అనుజ్జాప్యా౭_థ భరతో వాహినీం త్వరితో యయా. ౧౩ 

వాసం కృత్వా సర్వతీర్థ తీర్త్వా చోత్తానికాం నదీం, 
అన్యా నదీశ్చ వివిధా: వార్వతీమై స్తురంగమై:. co 

ఖ 

తతార చ నరవ్వాఘో లౌహిత్వే స కపీవతీం. ౧౫ 
హస్తిపృష్టక మాసాద్య కుటికా మత్యవర్తత, 

నాల అనాన్ను అ 

“(తోరణ మితి.) తోరణం దక్షిణార్ధెన తోరణ్యగామస్య దక్షిణభాగేన, జంబ్యూపస్టం (గ్రామం 
ఉపాగమత్. తతో వరూథాఖ్యం (గామం యయా, అణ 

(త తేతి.) తత తత్పమీపే, రమే వనే వాసం ర్మాతివాసం, కృత్వా, పభాతే పాజ్కుఖ 
స్పా, ఉజ్జిహానాయాః నగర్యాః, ఉద్యానం యయౌ, య్మత ఉఊదా్యనే, (పియకాః బంధూకాః, 

కదంబా వా సంతి, ౧౨ 

(సాలా నితి.) సాలా వృక్షాకా - “అనోకహః కుట స్పాలి ఇత్యమరః. వూర్వో క్త్రవనస్థాకా 
1పెయకవృక్షాకా, పాప్య, శీఘాకా వాజినః, ఆస్తాయ రథే బధా, వాహినీ మనుజాపః త౭రితో 
యయౌ, ఉజ్జిహానాయాః పరం స్వదేశత్వా న్నిరయం మంద మాగమ్యుతా మితి సేనా మనుజ్ఞాప్య 
స్వయం త్యరితో యయా. ౧౩ 

(వాస మితి.) సర్వతిర్ధే (గామే, వాసం వీకరా తివాసం, కృత్వా, పాఠభేదః = సర్వతీర్ణే 
సర్వతీర్ధాఖ్యే (గ్రామే, ఉత్తానికాం ఉన్న తజలత్వేన తదాఖ్యాం, అన్యాః నదీః స్వల్పజలాః, 
పార్వతీయెః పర్వతదేశోత్పన్నైః, తురంగమైః రథాశ్ర్వైః, తీర్తే త్యనుషంగః. హసిపృష్టవ 
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(భరతస్య ఆయోధ్యా పయాణం) 

ఏకనా లే స్థాణుమతీం వినతే గోమతీం నదీం, 

కళింగనగరే చాపి 'పాహ్య సాలవనం తదా. 

భరత: తప మాగచ్చ తృుపరిశాంతవాహన:, ౧౬౪. 

వనం చ సమతీ త్యాశు శర్యర్యా మరుణోదయిే. 

అయోధ్యాం మనునా రాజ్ఞా నిర్మితాం సందదర్శ హ, ౧౭౮౪ 

తాం పురీం పురుషవ్యాఘ్ర సృప్పరాతోషిత: పథి. 

అయోధ్యా మతో దృష్టాః సారథిం వాక్య మబఏక్, ౧౮౪. 

విషా నాతిపతీతా మే పుళ్యోద్యానా యశస్వినీ, 

అయోధ్యా దృశశ్లతే దూగా క్నారశే పొండుమృ క్రికా, ౧౯౦. 

దున్నతత్వాత్ హస్తిపృష్టకాఖ్యం [గామ మాసాద్య, కుటికాం నదీ మత్యవ ర్తత హ స్తిషృష్టకసమీపే: 

కుటికా మతర దిత్యర్థః, లౌహిత్యే లోహితమృత్తా ల్లౌహిత్యనామ్ని నగరే, కపీవతీం బహుకపివత్వా, 

త్తన్నామ్నీం నదీం, ఆన్యేషా మసి దృశ్యత ఇతి దీర్హ్యః. ౧౪-౫ 

(వీకసాల ఇతి.) వకసాలా౭దూరభవత్వా దేకసాలాఖ్యే |గామే, స్థాణుమతీం సంతతజల. 

(పవాహేన స్థాణుభూతవృక్ష త్వాత్ ఫ్రాణుమతీం నామ నదీం, నిమ్ను[పదేశత్వా ద్వినతాఖ్వే ఉగరకే, 

బహుజలవ త్తేన గోమత్యాఖ్యాం నదీం చ, తతార. భరత స్పుపరిగ్ఞాంతవాహన సః కళింగనగర 

సమీపస్థం, సాలవనం సర్దకవనం, (ప్రాప్య విశ్రమార్థం గత్వా, తత స్తదా స్వల్పకాల 

వీవాఒగచ్చత్, ౧౬౪. 

(వన మితి.) సాలవనం చ శర్వర్యా మాశు సమతీత్య అరుణోదయె అయోధ్యాం దదర్శ.౧౯౪. 

(తామితి.) పథి సప్తరాతోషితః అష్టమదివసే త్యరాతిశయేన రా తావపి గత్వా అరుణోదయ. 

సమయే అయోధ్యాం దదర్శ. దృష్ట్వా సారథి మ్మబవీచ్చ ౧లాం 

(వషేత్యాది) శ్లోోద్వయ మేకాన్వయం. పాండుమృ త్తికా గోమయానులేపనాద్యాచర ణాభావా- 

చ్చే్యతమృ_ికా. వషాఒయోధ్యా, నాత్మిపతీతా మే దృశ్యతే నాతిసంతుష్టా దృశ్యతే. సువ్పు పేతీ 



కే [40 శ్రీమదామాయణే, గోవిందరాజీయవి శిష్టే 

యజ్యభి ధుణసంపన్నై రాహ్మశజై ర్వేదపార గః. 

భూయిష్ట మృద్దె రాకీర్ణా రాజర్టిపరివాలితా, ౨౦౪ 

అయాధ్యాయాం పురా శబ్ద శ్సూయతే తుములో మహాజా. 

సమంతా న్నరనారీణాం త మద్య న శృజో మ్యహం, ౨6 

ఉద్యానాని హి సాయాహ్నే క్రీడిత్వోపరతై ర్న రై. 

సమంతా త్పరి ధావద్భి: ప్రకాశంకే మమా=న్యథా, ౨౨౦ 

తా న్యద్యాఒనురుదంతీవ పరిత్యక్తాని కామిఖి:. ౨౩ 

ఆరణ్యభూతేవ పురీ నారథే (పతిభాతి మే, ౨2 

న హ్యత్ర యానైర్హృశ్యంతే న గజై ర్నచ వాజీఖికి 

నిర్యాంతో వాఒభియాంతో వా నరముఖ్యా యథాపురం. ౨౪౨ 

కు 

వద్భి:ః, గుణసంపనై్నః శమదమాదిగుణసమృద్దెః, భూయిస్టం భృశం, బుద్ధెః ధనికైః.౧౯౪-౨౦౪| 

సమాసః. పతితో హృషితే ఖ్యాతే జ్ఞాతే పత్యయితే బుద” ఇతి వైజయంతీ. యజ్వభిః వధినేష్ట 

(అయోధ్యాయా మితి.) (శూయత ఇతి వర్తమాననిర్దేశ స్స్మృతౌ వర్తమానవద్భానాత్. 

నరవిశిష్టా నార్యో నరనార్యః, తాసాం. ౨౧౪. 

(ఉద్యానా నీతి) సార్ధశ్లోక మేకం వాక్యం. ఉద్యానాని సాయాహ్నే, గతే త్వితి శేషః, 

'ర్మాతౌ |క్రిడిత్వా ఉపరతై 1, (పాత ర్వి పధావద్భిః గృహం (పతి గచ్చద్భిః, నరైః, అన్యథా వూర్వం 

1పకాశంతే, అద్య త్వాహతానీతి, ౨౨-౨౩ 

(పకారాంతర మప్యాహ (అరణ్యతి.) ౨94 

(న హితి.) యానైః శిబికాదిభిః, నిర్యాంతః నగరా న్నిర్గచ్భంతః అభియాంతః 

1సవిశంతః. శ్ ఆఆ 
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(భరతస్య అయోధ్యా. పవేశః) 

ఉద్యానాని పురా భాంతి మత్త[చముదితాని చ. 

జనానాం రతిసంయోగే ఘ్వుత్యంతగుణవంతి చ, ౨౫౪ 

* త్రాన్యేతా తా న్యద్య పశ్యామి నిరానందాని సర్వశ :. 

(స స్తపర్ధి రనుపథం వి[క్రోశద్చి రివ [దుమైః, ౨౬౮ 

నాఒద్యాపి శూయతే శబ్లో మత్తానాం మృగవకిణాం, 

సంరక్తాం మధురాం వాణీం కలం వ్యాహరతాం బహు, ౨౭౦౮ 

చందనాగరుసంపృకో ధూపసంమూర్చితోఒతుల:. 

(ప్రవాతి పవన: ,శ్రీమాకా కిన్ను నాఒద్య యథాపురం, ౨౮౪] 

(ఉద్యానా నీతి.) మత్తాని ఫలపల్లవమకరందాస్వాదేన మత్తశుక కోకిల భ చమరాదియు క్షత్వా 

-న్మత్తాని, [పముదితాని ఆలవాలకరణదోహళ సేచనాదినా కందళితాని, రతినంయోగేష రత్యర్థ 

సంయోగేషు, ఆత్యంతగుణవంతి వివిధకుసుమలతాగృ హదీర్థికా (కీడాపర్వతాదిగుణయుక్తాని, 

ఆద్య త్వాహతానీతి - (దుమై రుపలక్షితాని పశ్యామి త్యన్వయః, ౨౫౮-౨౬౦ 

(నేతి.) అద్యాపి సూర్యోదయేపి, మత్తానాం స్యస్వాభిష్టఫలభోజనేన మత్తానాం ఆతవీవ 

సంరకాం రాగయుకాం, మధురాం రమణీయాం, వాణీం, కలం యథా భవతి తథా, వ్యాహరతాం, 

మృగపక్షిణాం [కీడామృగశుకశారికా పభృతీనాం, శబ్బోన (శూయతే. ౨౭ 

(చందనాగరుసంపృ క ఇతి) చందనాగరుగంధ సంప్పక్త*, ధూపసంమూర్చి తః ధూప 

వ్యాప్తః, శ్రీమాకా రమణీయః, ౨౮౪ 

a ఆహతాన్యద్య ఇకి పా 
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భేరీమృదంగవీజానాం కోణసంఘట్టిత: పునః. 

కి మద్య శబ్బో విరత స్స్పదాఒదీనగతి: పురా, ౨౯౦ 

అనిప్టాని చ పాపాని పశ్యామి వివిధాని చ. 

నిమిత్తా న్యమనోజ్ఞాని తేన సీదతి మే మనః, ౦1 SO. 

సర్వధా కుశలం సూత దుర్లభం మమ బంధుషు, 

తథా హ్యసతి సమ్మోహే హృదయం సీదతీవ మే, 3౧౪ 

విషణ్ణ శ్యాంతహృదయ స్ర్రస్త స్స లుళితేంద్రియ:. 

భరతః (ప్రవివేశాశు పురీ మిక్యాకుపాలితాం. 3౨౪. 

ద్వా"ద్రేణ * వైెజయంతేన |వావిశ చ్చాీంతవాహనః, 

(భేరీమృదంగ విణానా మితి.) కోణసంఘట్టితః భేరీమృదంగవిణావాదనసాధనభూతదండ హస్త. 

తలాంగుళ్యాద్యా హత జనితః, సదా అదీనగతి రీతి పదచ్చేదః. వురా అదీనగతి శబ్దః, అద్య వునః, 

కిమర్హం, విరతః ఉపరతః ? 9౯. 

(అనిష్టానీతి,) అనిష్టాని అనిష్టసూవకాని, పాపాని కూరాణి - “పాపం స్యాత్ [కూరపాప్మ నో” 

రితి వైజయంతీ. అమనోజ్ఞాని దర్శనమ్మాతేణ  దుఃఖకరాణి, నిమిత్తాని అశుభశూవకాని. 

శివావాశితాదీని. 0౪ 

(సర్వధేతి.) సంమోహే సంమోహకారణే. 3౧౪. 

(విషజ్ఞ ఇతి) విషణ్ణః దుఃభితః, శ్రాంతహృదయః కలుషితమనస్కః, లుళితేం దియః 

క్షుభితబాహ్యేం దియః, 3౨4 

(ద్వారేణేతి.) వై జయంతేన వై జయంతాఖ్యేన, ద్వారేణ నగరపశ్చిమద్వారేణ, ఇత రే ఇతి 

గాయ త్యక్షరం, పంచస హు సాణి వ్లోకానాం గతాని, ఏ౩ ౪: 

* చైజయంతేనే త్యుక్తి రింద్మపాసాదసదృశత్వేన నిర్మితత్వాత్, యద్వా, విజయ పద- 
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(భరతస్య అయోధ్యా పవేశః) 

నా 

వా! 
ద్వార్ధ రుళ్ఞాయ విజయం పృష్ట సై స్పహితో యయౌ, 9౩ 

స త్యనేకాగహృదయో ద్వార్ధృం [పత్యర్చ్య తం జనం. 

సూత మశ్వపతే: కాంత మ(బవీ త్తత రాఘవః. 9౪14 

కి మహం త్యరయా౭_౭ నీత: కారజేన వినా౭.నఘ, 

అశుభాశంకి హృదయం శీలం చ పతతీవ మే. sxuU 

(శుతా నో యాదృశా:' పూర్వం నృపతీనాం వినాశ నే, 

ఆకారాం స్తా నహం సర్వా నిహ పశ్యామి సారథి. 3౬౮ 

సంమార్జనవిహీనాని పరుషా జ్యుపలక.యే. 

అసంయతక వాటాని శ్రీవిహినాని సర్వశః, “ఆ? 

బలికర్మపిహీనాని ధూపసంమోదనేన చ. 
అనాశితకుటుంబాని ప్రథఖాహీవజనాని చ, - ౨౮౪ 

అలమ్మీకాని పశ్యామి కుటుంబిభవనా నహం. 3౯ 

(సత్వితి.) అనేక్నాగహృదయః వ్యాకులమనాః, (పత్యర్చ్య సోపచారం నివ ర్య. త ౪ 

కిమితి,) కారనేన వినా ఆహా(నకారణో కిం వినా, తఇరయా=౭ఒ౭౬నీతః దుతం వసిషేనానీతః. 
( ) A par) వ (షౌ అ 

-అన ఘేతి చింళాసమర్ధతోక్తిః. ఉ౫య౪ 

(శుతా ఇతి.) నః అస్మాభిః, ఆకారాకా వక్షరమాణాకా, తాజా తాదృశాళ, ఇహ నగరే. 3౯. 

ఆకారా నేన దర్శయతి (సంమార్జనవిషానానిత్యాదినా.) సంమార్డనవిహీనాని, కానిచిత్ 

విన్యాసవిశేషవ తేన, యద్వా, వైజయంతీ పతాకాఒస్యా స్తీతి వైజయంతం, అర్శఅద్యచ్. ఇతి 

తత్హ్వదీపికా. 
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అపేతమాల్యశోభాన్య ప్యసంమృష్టాజిరాణి చ, 

దేవాగారాలణి శూన్యాని న చాఖాంతి యథాపురం. ఈలా 

దేవతార్నా: ప్రవిద్ధాశ్చ యజ్ఞగోవ్య్య సథావిధా:, 

మాల్యాపలేషు రాజంతే నాద్య పణ్యాని వా తథా. అగా. 

దృశ్యంతే వణిజోఒపష్యద్య న యథాపూర్వు మత్ర వై, 

ధ్యానసంవిగ్న హృదయా నష్పవ్యాపారయంత్రితా:. అవ 

దేవాయతనవైత్యేషు దీనా: పకిగణా స్తథా, 

మలినం చా౭_[శుపూర్ణాకుం దీనం ధ్యానపరం కృశం, 

సస్త్రీపుంసం చ పశ్యామి జన ముత్కంఠథితం వురే. ౪౩ 

కుటుంబిభవనానీతి శేషః. (బలికర్మవిహీనానీతి. ధూపసంమోదనేన ధూమపరిమళేన, విహీనానీ 

త్యనుకర్ష 8. అనాశితకుటుంబాని అభోజితకుటుంబాని. ణంత పయోగో భోజయిత్యాణా మపి 

దుఃఖాకాంతతయా పాకయత్నా భావాతీ్. 3౯ 

(ఆపేతమాల్యకోభానీతి.) అపేతా మాల్యశోభా ద్వారి బద్ధవుష్పదామశోభా యేభ్య స్తాని, 

శూన్యాని వూజకపరి చారకాదిరహితాని. ౪౦ 

(దేవతార్చా ఇతి.) చేవతార్చాః దేవవూజాః, (పవిద్ధా లుప్తాః - “అర్బా వూజా (పతిమయో'” రితి 

వైజయంతీ, యజ్ఞ గోస్ట్యః యజ్హసభాః, తథావిధాః పవిద్దా ఇత్యర్థః. పణ్యాని[కయవుష్పాణి. ౪౧: 

(దృశ్యంత ఇతి.) ధ్యోనసంవిగ్న హృదయాః ధ్యానాస క్రహృదయాః, నష్టవ్యాపారయంతితాః 

నష్టక్రయవికయాదివ్యా పారాః, యం|త్రితాః నిరుద్ధాశ్చ. యంతి సంకోచ ఇతి ధాతుః. ౪౨ 

(దేవాయతనచైై త్యేష్విత్యాది,)  _స్త్రేవుంసేతినిపాతనాత్ సమాసాంతోఒద్పత్యయః. 
నముదాయ సముదాయినో ర్భేదవివక్షయా జనవి శేషణత్యం. Fay. 
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“1 

(భరతస్య రాజగ్నహ(పవేశ;) 

ఇత్యేవ ముక్త్వా భరత స్పూతం తం దీనమానసః, 
తా న్యనిష్టా న్యయోధ్యాయాం (పేత్య రాజగృహం యయా, భర: 

తాం శూన్యశృంగాటక వేశ్మరథ్యాం రజోరుణద్వారకవాటయంత్రాం, 

దృష్టా పురీ మికదపుర[పకాశాం దుఃఖేన సంపూర్ణతరో బభూవ. Su, 

బహూని పశ్యజ మనసఫో౭_పియాణి యా న్యన్యదా నా౭_స్య పురే బభూవుః. 
అవాక్చిరా దీనమనా న హృష్టః పితు ర్మహాత్మా (ప్రవివేశ వేశ్మ. ౪౬౮ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండేే ఏకసప్తతితమ స్పర్ష-; ' 

(ఇతీతి.) తా న్యరిష్టాని (పేక్ష్య తం సూత మితేరవ ము క్షే త్యన్వయః.. అలల 

(తామితి ) శూన్యాః జనరహితాః, శృంగాటకవేశ్మ రథ్యాః చతుష్పథ గృహవిథయో యస్యాం, 

రజోఎరుణద్వారకవాటయంతాం-రజోభిః ఆరుణాని మలినాని, ద్వారస్థకవాటానాం యం తాణి 

దారుబంధాదీని యస్యాం, సంమార్జనాద్యభావా దితి భావః. - va 

(బహూనీతి.) అన్యదా వూర్వకాలే, అస్య భరతన్య, యా న్యపియాణి న బభూవుః, తాని. 

మనసో పియాణి పశ్యజ సజ, అవాక్ళిరాః ఆననతశిరాః, న హృష్టః అహృష్ట మహాత్మా 

మహో ధైర్యః. Jey 

ఇతి 'శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీఠాంబరాఖ్యానే, ఆయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యా నే, 

| నీకస ప్తతితము సరః, - 

aaa ees 

mn 
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అథ-ద్విస ప్రతితమ స్సర్గః 
ణ్ 

Ca 

అపశ్యంస్తు తత స్తత పితరం పితు రాలరే, 

జగామ భరతో [దష్టుం మాతరం మాతు రాలయే, ౧ 

అనువొప్తం తు తం దృష్ట్వా-కెకేయా పోషితం సుతం, 

ఉత్పపాత తదా హృష్టా త్యక్త్వా సౌవర్ణ మాసనం. 3 

చ (ప్రవిశ్ర్రైవ ధర్మాత్మా స్వగృహం (శ్రీ/వివర్ణితం, ం 

భరతః ప్రతిజగాహ జనన్యా శ్పరణౌ శుభా. తి 

సాకం మూర్ధ న్యుపాఘాయ పరిష్వజ్య యశస్వినం, 
అంకే భరత మారోప్య (పష్టుం సముపచ[క మే. ఆ 

అద్య తే కతిచి (దాత్యు శ్య్యుతస్యాఒ౭౬ర్యక వేశ్మనః, 

అపి నాఒధ్వశమ శ్చీ[ఘం రథేనా2.ఒపతశ స్తవ. en 

ఆర్యక స్తే సుకుశలీ యధాజి న్మాతుల స్తవ, 
(పవానాచ్చ సుఖం పుత్ర సర్వం మే వక్తు మర్తసి. ౬ 

ఏవం పృష్టస్తు కైకేయ్యా పియం పార్ధివనందన:, 
ఆచష్ట భరత స్సర్వం మాతే రాజీవలోచన:. ౭ 

అథ ద్విసప్తతితమ స్సర్గః 

{ అపశ్యన్నిత్యాది.) 
౧౪ 

(అద్యేతి.) కతిచి దితి పశ్నే, పృథ జ్నిపాతో వా, చ్యుతస్య నిర్గతస్య, ఆర్యకః మాతామహః, 
ఆపి! (పళ్ళే. 

౫ 

(ఆర్యక ఇతి.) ఆర్యకః, సుకుశల్మీ కి మితిశేషః, (పవాసాత్ ఇతో నిర్ణమా దారభ్య్థ, అపి 
సుఖ మిత్యనుషక్తాపినాఒన్వయః. వీతత్ సర్వం మే వక్తు మర్ష సీతి యోజనా. ౬౬ 
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(భరతేన పితృమరణాది (శ్రవణం) 

ఆద్య మే స ప్రమీ రాత్రి శ్చుతన్యాఒ౭౬ర్యక వేశ్శన:, 

అంబాయా: కుశలీ తాతో యధాజి న్మాతుల శ్చ మే. లా 

య న్నే ధనం చ రత్నం చ దదౌ రాజా పరంతపః, 

పరిశాంతం పథ్యభవ త్తతోఒహం పూర్ణ మాగత:. జ 

రాజవాక్యహరై ర్లూశై స్త్వ్వర్యమాణోఒహ మాగతః, 

య దహం [పష్టు మిచ్చామి తదంబా వక్తు మర్హతి. ౧౦: 

శూన్యోఒయం శయనీయ స్తే పర్యంకో హేమభూషత:, 

న చాఒయ మీక్వాకుజన: ప్రహృష్ట ప్రతిభాతి మా. ౧దా 

రాజా భవతి భూయిష్ట మిహాంబాయా .నివేశ నే, 

త మహం నా౭_ద్య పశ్యామి (దష్టు మిచ్చు న్ని హాగతః, ౧౨ 

పితు ర్లృహిష్యే చరణౌ తం మమాఒ౭ఖ్యాహె పృచ్చత:. 

ఆహోస్వి దంబ జ్వ్యేఘ్రాయా: కౌసల్యాయా నివేశనే. ౧౩ 

(అద్యేతి.) ఆద్య ర్మాతిః అస్మా దహ్నః వూర్వర్యాతిః, సప్తమీ. ఆత స్స ప్రర్మాతోషితః 

పథీత్యనేన న విరోధః, a 

(య దితి) రాజా మాతామహః, ధనం ప్రాగుక్తాశ్వాది, య ద్దదౌ, తత్, పరి శాంతం పరి శాంత 

వాహనం, ఆతవీవ పథ్యభవత్. ౯-౧౦ 

(శూన్య ఇతి) శూన్యః పితృశూన్యః, శయనీయః శయనార్హః, ఇజ్వాకుజనః 

దశరథజన: , ౧ 

(రాజేశి.) భవతీ త్య తేతికరణం |దష్టవ్యం, భూయిష్టం (పాచుర్యేణ, ౧౨ 

(పితు రితి) కౌసల్యాయా నివేశనే భవతి కి? మిత్యనుషంజనీయం, యమా 
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తం (ప్రత్యువాచ కైకేయీ ప్రెయవ ద్దోర మృపియం, 

ఆజానరికం (ప్రజానంతీ రాజ్య లోభేన మోహిత. ౧౪ 

యా గతి స్పర్వభూతానాం కాం గతిం తే పితా గతః, 

రాజా మహాత్మా తేజస్వీ యాయజూక సృతాం గతిః. ౧౫ 

త చ్చుత్యా భరతో వాక్యం ధర్మాభిజనవాజా శుచిః, 

పపాత సహసా భూమౌ పిళ్ళశోకబలార్దిత:. _ ౧౬ 
హా హతోఒస్మీతి కృపణాం దీనాం వాచ ముదీరయకా, 
నిపపాత మహాహొహు రావూ విక్షిప్య వీర్యవాజా. ౮౭ 

తత శోకేన సంవీత: పితు ర్మరణదు:ఖిత:, 

విలలాప మహాతేజా: భ్రాంతాకులిత చేతన :. ౧౮ా 

ఏత త్సురుచిరం భాతి పితు ర్మే శయనం పురా, 

శశినేవా౭.మలం రాత్రౌ గగనం తోయదాత్యయే. ౧౯ 

(త మితి.) ఆజానంతం రాజవృతొంత మజానంతం, (సియవత్ [పియ మిన, 'పజానంతి 
ఇఅ(పియ మువాచే త్యన్యయః, తత హేతుః (రాజ్యలోభేన మోహితేతి.) ౧౪ 

అస్య దుఃఖ మనుత్సాదయంతీ మృదూక్యా మరణ  మాహ (యేతి.) యాయజూకః 
"ఇజ్యాశీల:, “ఇజ్యాశీలో యాయజూకి ఇతి హలాయుధః. ౧౫-౧౭ 

(తత ఇతి.) శోకేన సంవీతః శోకేనావృతః, మరణదుఃభితః మరణ శవణేన సంజాతదుఃఖ;, 
ఖాంతా ఆనవస్థితా, అకులితా ఖన్నా, చేతనా యస్య స * భాాంతాకులితచేత నః గాబా 

విలాప మేవాహ (వీత దిత్యాదినా.) 
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(భరతేన పితృమరణాది |శవణం) 

తదిదం న విభా త్యజ్య- విహీనం -తేన ధీమతా, 

వ్యోమేవ శశినా హీన మప్చుష్క ఇవ సాగరః, అల 

బాష్ప ముత్సృజ్య కంఠేన సాం ర్ర: పరమపీడిత:*. 

(పచ్చాద్య వదనం శ్రీమ ద్యస్తేణ జయతాం వరః, చిం 

త మార్తం చేవసంకాశం సమీత్యు పతితం భువి, 
నికృత్త మివ సాలస్య స్కంధం పరశునా వనే. ౨౨ 

మ త్తమాతంగసంకాశం చంద్రార్క సద్భశం భువః, 

ఉక్ఞాపయిత్వా శోకాీర్తం వచనం చేద మబవీడ్. ౨8 

ఉఊత్తిపోతిప్ట కిం శేషే రాజ న్నత మహాయశ ?, 

త్వద్విధా న హి శోచంతి సంత స్పదసి సమ్మతా:. ౨౪ 

దానయజ్ఞాధికారా హి శీలశ్రుతివచోనుగా, 

బుద్ధి స్తే బుద్ధిసంపన్న ప్రభఖేవా=ర్కస్య మందిరే. ౨౫ 

స రుదితాా చిళం కాలఆ భూమౌ విపరివృత్య చ, 

జననీం |పత్యువాచేదం శోకై ర్బహుభి రావృత:. ౨౬ 

(.తదితి.) అవ్బుష్కః శుష్కాపః, ఆహితాగ్న్యాదిత్వా న్నిష్థాయాః పరనిపాతః. ఉచ్చుష్క 

=ఇతి పాఠాంతరం. ॥ ౨౦ 

(బాస్పమితి.) కంఠేన కంఠస్వరేణ, స్వార్తః సుతరా మార్తః, అభవ దితి శేషః, 
వనరమపీడీతః మానసవ్యథాయు క్రః. ౨౧-౨౩ 

(ఉ త్రిహ్రాత్తిప్పేతి.) రాజన్నితి భరతశోకనివర్తనార్గ మిత్యుక్తవతీ, సదసి సంమతాః సభ్యా 

"ఇత్యర్థః. దానయకజ్ఞా ఆధి[కియేతేఒనయేతి దానయజ్ఞాధికారా, తత హేతుః (గీలేతి.) శీలం 
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అభిషేక్యుతి రామం ను రాజా యజ్ఞం ను యక్ష్యుతే, 

ఇత్యహం కృతసంకల్పో హృష్టో యాత్రా మయాసిషం. ౨8. 

త దిదం హ్యన్యధాభూతం వ్యవదీర్ణం మనో మమ, 

పితరంయోన పశ్యామి నిత్యం పియహాతే రతం. ఎలా 

అంబ కేనాఒత్యగా [దాజా వ్యాధినా మ య్యనాగతే, 

ధన్యా రామాదయ స్సర్వే మై: పితా సంస్కృత స్యయం. 2౯ 

న నూనం మాం మహారాజ; ప్రొప్టం జానాతి కీర్తిమాకా, 

ఉపజిఘే ది మాం మూర్ణ్ని తాత సన్న మ్య సత్వరం. 80. 

కం స పాణి స్పుఖస్పర్శ స్తాతస్యాఒక్షిష్టక ర్మణ:, 

యేన మాం రజనా ధ్వన్త మభీళ్లం పరెమార్దతి. 30- 

సద్వృత్తం, (థుతివచో వేదవాక్యం, తే అనుగచ్చతితి తదనుగా తదనుసారిణి, బుద్ధిః 

అధ్యవసాయః, అర్కస్య[పభా మందిర ఇవ సూర్యప్రభా యథా స్వస్థానే నిశ్చలా భవతి తథా, తే 

బుద్ది ర్నిశ్చలా భాతీ త్యర్థః. మందర ఇతి పారే. అర్కస్య (పభా ముందర ఇవేత్యు క్రిరత్యున్నత 

మందరపర్వతే అర్క(పభఖాయాః పర్వతాంతరాపేక్షయా చిరకాలావస్థానాత్. పాఠభఖభేన। = మందర 

ఇతి పారే. మందరశిఖరే స్థితస్యాఒర్కస్య (పభేవాధికపకాశవతీ త్యర్థః. ఉత్తరాయణే హ్ 

మందరగతస్య సూర్యస్య (పభా లధికం (పకాశత ఇతి (పేసిద్ధం, ౨ ౪-౨౬... 

(అభిషేక్ష్యతీతి.) (యజ్ఞం యక్ష్యత ఇతి) యజ్ఞం కరిష్యత ఇత్యర్థః. యాతా మయోసిషం. 

యాతా మకార మిత్యర్థః, వి 

(తదితి,) వ్యవచీర్ణం భిన్నం. ౨౮ 80- 
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(భరతేన పితృమరణాది[శవణం) 

యో మే భ్రాతా పితా బంధు ర్యస్య దాసో౬స్మి ధీమతః, - 

తస్య మాం శీఘ్ర మాఖ్యాహి రామస్యా౭ క్లిష్టక ర్మణ:, శ౨ 

పితా హి భవతి జ్యేష్టో ధర్మ మార్యస్య జానతః, 

తస్య పొదౌ గ్రహీష్యామి స హీదానీం గతి ర్మమ. శతి 

ధర్మవి ద్ధర్మనిత్యశ్చ సత్యసంధో దృఢ(వత:, 

అర్య: కి మబవీ ద్రాజా పితా మే సత్యవిక్రమ:. తళ 

పశ్చిమం నాధు సందేశ మిచ్చామి [శోతు మాత్మనః, 

ఇతి పృష్టో యథాత త్తం కైకేయీ వాక్య మబవీక్. 3౫ 

రామేతి రాజా విలపక హో సీతే లక్ష్ముబేతి చ, 
స మహాత్మా పరం లోకం గతో గతిమతాం వర:. 3౬ 

ఇమాం తు పశ్చిమాం వాచం వ్యాజహార పితా తవ, 

కాలధర్మపరికి ప్ప: పాశైై రివ మహాగజ:, వద 

కంతి.) పరిమారతి పరిమారి, మాం, ఆగత మితి శేషు. క స పాణిః, గత? ఇతి (క్వే రతి పరిమార్జి 1 
“శేషః, 3౧-3౪ 

(పశ్చిమ మితి.) ఆత్మన సందేశం మద్యిషయసందేశం, 3౫ 

వీవం పృష్టవంతం భరతం (పతి త్వాం రాజా న స్కృతవాకా, కింతు రాము మేవ స్మర 

స్వర్గ మగా దితి పితృవిషయస్నే హనివ ర్తనాభిప్రాయేణోత్తర మాహ (రామేత్యాదినా.) 3౬ 

(ఇమా మిత్యాది) క్లోకద్వయ మేకాన్వయం. సిద్దార్థాః కృతార్జాః, వున రాగతం (దక్ష్యంతీతి 

“ఇమాం వాచం వ్యాజహారేతి సంబందః. త౭=తి౮ా 
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సిద్ధార్థా స్తే నరా రామ మాగతం సీతయా సహ, 
థి అతి 

లక్ముణం చ మహాబాహుం దక్యుంతి పున రాగతం. 3౮ 

త చ్చు9త్యా విషసావైవ ద్వికీయా౭.'పియశంసనాత్, 

విషజ్ఞవదనో భూత్వా భూయ: పప్రచ్చ మాతరం. తా 

క్య చే దాసీం స ధర్మాత్మా కౌసల్యానందవర్థనః, 

లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా సీతయా చ సమం గతః. ళం. 

తథా పృష్టా యథాత.త్త్మః మాఖ్యాతు ముపచక మే, 

మాతా=స్య సుమహ ద్వాక్యం వి|పియం ప్రియశంకయా. ౪౧ 

స హి రాజసుత: పుత్ర చీరవాసా మహావనం. 

దండకాన్ సహ వైదేహ్యా లత్ముజానుచరో గతః. v2. 

త చ్చుత్వా భరత (స్త్రస్తో (భౌతు శ్చార్మితశంకయా, 
స్వస్య వంశ స్య మాహాత్న్యాత్ _పష్టుం సముపచక మే. v3 

(తదితి ) ద్వితీయా పియశంసనాత్ రాజమరణాపేక్షయా రామస్య దేశాంతర గమనరూపా- 

ఒ.[పియస్య ద్వితీయత్వం ౯౪౦ 

(తథీతీ.) "యథాతథ మితి 'సమ్యక్పాఠః. యథా చాయ మితి పాఠే-ఆయం వృత్తాంతః 
యథా తథాఒఒభ్యాతు మిత్యన్వయః, వ్మిపియం రామవివాసనపతిపాదకం, (పియశంకయా- 

వతచ్చవణేన భరతన్య (సియం భ విష్యతీతి వితర్కేణ “శంకా వితర్మభయయో' రితి వైజయంతీ. 

యుగపత్ రాజమరణకథనసమకాల మేవ. యద్వా, యుగప చాఖ్యాతు ముపచ( కమ ఇత్యుప క 

మస్య వక్ష్యమాణపరత్యాత్, “యాచిత స్తే పితా రాజ్యం రామస్య చ వివాసని మితి వక్ష్యమాణా 
వాక్యార్థాభీ(పాయేణ యౌగపద్యం, ఇం 

(స హీతి.) దండకాక మహావన మితి 'వేదాః (పమాణి మితివ న్నిర్దేశః. 9 

"(తచితి.) చార్మితశరకయా చార్మితం క మఖా -దితి శంకయా, వంశస్య మాహాత్యాత్, 
అ సచాచారవైముఖ్య వూర్వక సదాచారనిరతత్వం వంశస్య మాహాత్త్యం. va 
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(భరతేన పెతృమరణాది శసణం) 

కచ్చి న్న బ్రాహ్మణధనం' హృతం రామేణ క స్యచిక్, 

కచ్చి న్నా ఒ౭౬ఢ్యో దరిద్రో వా తేనాఒపాప్రో ఏహింసిత:. ౪౪ 

కచ్చి న్న పరదారా న్వా రాజపుత్ర భిమన్యతే, 
కనా త్స దండకార జ్యే * భ్రూజహేవ వివాసిక:. 9% 

ఇ అథా౭స్య చపలా మాతా తత్స కర్మ యథాతథం, 

తేనైవ స్ర్రీస్వభావేన వ్యాహర్తు మువచ[క్రమే. ౪౬ 

(కచ్చిదితి.) | బాహ్మ ణధన మిత్య[తా౭= విభ క్తికో నిర్దేశః, కస్యచి ద్బాహ్మ ణస్యే త్యర్థః.. 

యద్వా, కస్యచిత్ కస్తాచ్చి ద్దేతో రిత్యర్థః, ఇళ 

(కచ్చిదితి.) (భూణః (కుతాధ్యయన సంపన్న ః'అనూచానో గుణై ర్యుక్తో (వతస్వాధ్యాయవాకా 

శుచిః, భూణ ఇత్యుచ్యతే సద్భి స్త్వేష యో విజితేంద్రియి ఇతి. స్ఫృతేః. (తస్య హంతా ఇవ) ౪౫ 

(ఆధథేతి.) యథాతథం యథావృత్తం నిపాతనా త్సాధు:. 'ప్ర్రైస్యభావేన చాపలేనే త్యర్థః. 

వ్యాహర్తు ముపచ్మకమే వక్తుం వ్యవసితవతీ త్యర్థః. అథాఒస్వేతి శోకో మునేః ఖేదాభినయః వివ 
మితి శోకః (కమిక ఇతి కేచిత్. ౪౬. 

క రామానుజీయం, 1భూణహేవ వివాసితి ఇత్యేతబ్ల్భో కానంతరం “వవముక్తే' తి క్లోకశ్చేత్ 

సుసంగతం భవతి. మధ్యే అథాఒస్యేతి శోకో వర్తతే. స్థితస్య గతి శ్చింతనీయేతి న్యాయేనాఒస్య 

వ్యాఖ్యా (క్రియతే. వ్యాహర్తు ముపచకమే వక్తుం వ్యవసితవతీ త్యర్థః. 

[145| 
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వివ ముక్తా తు కైకేయా భరతెన మహాత్మనా, 
ఉవాచ వచనం హృష్టా మూఢా పండితమానిని. Ye 

న జ్రాహ్మణధనం కించి ధృతం రామేణ కస్యచిత్, 

కళ్ళి న్నాఢ్యో దరిద్రో వా తేనాఒపాపో విహింసితః. 

న రామః పరదారాంశ్చ చకుర్భ్యా మపి పశ్యతి. voy 

మయా తు పుత్ర శుత్వైవ రామస్టెవా౭_భిషేచనం, 

యాచిత స్తే పితా రాజ్యం రామస్య చ వివాసనం. ౪౯ 

స స్వవృత్తిం సమాస్థాయ పిఠా తే త త్తథాఒకరోత్, 

రామశ్చ సహ సౌమిత్రి: (పేషిత సీతయా సహ. ౫౦౪ 

త మపశ్యజా ప్రియం పుత్రం మహీపాలో మహాయశాః, 

పుత్రశోకపరిద్యూన:ః పంచత్వ ముపసేదివాన్. 40౪ 

(వీవ మితి.) అయం క్లోకః పూర్వానువాదార్హః. ౪8 

(న (బాహ్మణేత్యాది) రామః పరదారాళా చక్తుర్భ్యా మపి నపశ్యతి. వీవం సతిన 

స్పృశ తిత్య(త కిం వ క్రన్య? మితి భావః, 9౮౪ 

(నుయేతి.) తే రాజ్యం రామస్య వివాసనం చ పితా, యాచితః వూర్వ దత్తవరద్వయే 

విషయత్వేన యాచిత ఇత్యర్థః. ౪౯ 

(స ఇతి.) స్వవృత్తిం స్వపతిజ్ఞారూపాం వృత్తిం. oy 

(త మితి.) వు తశోకపరిద్యూనః - వుత్రశోకేన పరిద్యూనః తప్తః, విలపన్నిత్యర్థో వా, దివో 

చిజిగీషాయా మితి నిష్థానత్యం, ౫౧౪ 
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(భరతస్య మాతృగర్హ ణా) 

త్వయా త్విదానీం ధర్మజ్ఞ రాజత్వ మవలంబ్యతాం. 

త్వతృతే హి మయా సర్వ మిద మేవంవిధం కృతం, 

మా శోకం మా చ సంతాపం ధైర్య మాశయ పుత్రక. 

త్వదధీనా హి నగరీ రాజ్యం చైత దనామయం, 

త త్పుత్ర శీఘ్రం విధినా విధిజై ర్వసిష్టముఖ్వై సహితో ద్విజేంద్రై:. 

సంకాల్య రాజాన మదీనస త్త్య మాత్మాన ముర్వ్యా మభిషేచయస్వ. 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ద్విస_ఫ్రతితమ స్సర్గః. 
అతా. ఆనాలా 

అథ (తిస ప్రతితమ స్పర్షః 

[శుత్యా తు పితరం వృత్తం శ్రాతరౌ చ వివాసిళౌ, 

భరతో దుఃఖసంతప్త ఇదం వచన మబవీక్. 

(త్వయేతి.) ధర్మజ్ఞ రాజనితిజ్ఞ 

(మా శోక మితి.) అనామయం నిరుషద్రవం. 

(తదితి) సంకాల్య సంస్కృత్య. 

1155 

234. 

వచ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే. శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా క"ండవ్యాఖ్యానే, 

ద్విస పతితమ స్పర్షః 

అథ (తిన పతితమ స్సర్లః 

రామ 0,5. 

(శుత్వేళ్య్వాది.) వృత్తం అతీతం. మృత మితి యావత్. 



1156 _ (శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీ యవిశిష్టే 

ిన్ను కార్యం హత స్యేహ మమ దాజ్యేన శోచతః, 
విహినన్యా౭_థ పితా చ (ఖాతా పితృసమేన చ ly 

దుఃఖే మే దుఃఖ మకరో ర్వ్రజే తార మివా౭.ఇ౬దధాః, 
రాజానం (పేతభావస్థం కృత్వా రామం చ తాపసం. 3 

oe 

కులస్య త్య మభావాయ కాళరాత్రి రివాఒ౬గతా, 

అంగార ముసగూహ్య్ స్మ పితా మే నా౭_వబుద్ధ వాకా. ఆ 

మృత్యు మాపొదితో రాజా త్వయా మే వొపదర్శిని, 

సుఖం పరిహృతం మోహా త్కు లే2_స్మికా కులపొంసని. ౫ 

త్వాం ప్రాప్య బా పితా మే=ద్య సత్యసంధో మహాయశాః, 

త్మీవదు:ఖాభిసంతప్తో వృతో దశరథో నృపః. ౬ 

వినాశితో మహారాజ: పితా మే ధర్మవత్సల:, 

కన్మా త్పు్రవ్రాజితో రామ: కసా చేవ వనం గతః. - - ౭ 

కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ పుత్రశోకాభిపీడితే, 

దుష్కరం యది జీవేతాం ప్రాహ త్యాం జననీం మమ, లా 

(కిన్న్వితి,) కార్యం [పయోజనం, హతస్య భాగ్యహీనస్య, ౨ 

(దుఃఖ ఇతి.) దుఃఖే దుఃఖకరణాత్ (వణక్షారాధానసాదృశ్యం. తి 

(కులస్యేతి.) కాళరాత్రి! (ప్రళయకాలోత్టితసర్వ సంహారశ క్రిః. ఉపగూహ్య ఆలింగ్య. ౪-౬ 

(వినాశిత ఇతి,) మహారాజః కస్మా ద్వినాశితః? రామః కస్మాత్ (పవ్రాజిత? ఇతి సంబందః, 
త్వయా సర్వం నిషృలమేవ కృత మితి భావః. ౭ 

(కౌానల్యేతి.) యది జీవేతాం తదా దుష్కరం జీవేశా మితి సంబంధః, . ర 



అయోధ్యాకాజ్దే-తిస ప్రతితమస్పరల్ల : 4157 

(భరతస్య మాతృగ ర్లణా) 

నను త్యార్యోపి ధర్మాత్తా త్యయి వృత్తి మనుత్తమాం,_ 
వర్తతే గురువృత్తిజ్లు యథా మాతరి వర్తతే. జా 

తథా జ్యేష్ణా హి మే మాతా కౌసల్యొ దీర్ణదర్శిసీ, 

త్వయి ధర్మం సమాస్తాయ భగిన్యా మివ వర్తతే. ౧౦ 

తన్యా: పుత్రం కృతాత్తానం చిరవల్కలవాసనం, 

'ప్రస్తాష్య వనవానాయ కథం పాపేన శోచసి, ౧౦ 

అవాపదర్శనం శూరం కృతాతానం యశస్వినం, 

(పవ్యాజ్య చరవసనం కిన్ను పశ్యసి కారణం. ౧౨ 

లుజబ్జాయా విదితో మన్యే న జేఒహం రాఘవం (పతి, 

తథా హ్యనర్హో రాజ్యార్థం త్వయా నీతో మహా నయం. ౧౩ 

(నను త్వితి.) ఆర్యః జ్యేష్టః, వృత్తిం శుశూషాం, వర్తతే కరోతీత్యర్థః, మాతరి'వర్తతే 

ఎమాతరి శుశూషతే., జా 

(తథేతి. ) దీర్హ దర్శిని దూరకాలభావ్యనర్థదర్శినీ “దూరానర్థ స్య సందర్శీ దీర్చదృష్టిః 

పకీర్యత' ఇతి. ©ం 

(తస్యా ఇతి) తస్యాః తాదృశ ధర్మ యుక్తాయాః, ౧౧ 

(అవాపదర్శన మిళ౪్ర) కం ను పశ్యసి కారణం? కిం ఫలం పశ్యసీ త్యర్థః, ఫలం హి 

[పయోజకతయా కారణం. న కిమపీ త్యర్థః. ౧౨ 

(లుబ్దాయా ఇతి.) ఆహం రాఘనం [పత్తి యథా యాదృశపకారయుక్తః తథా, లుబ్బాయా స్తే 

లుబ్ధయా త్వయా, న విదిత ఇతి మన. అవిదితత్వే హేతు మహ (తథాహీతిఎ రాజ్యార్థం మవు 

ాజ్యార్థం, మహా నయ మనర్ధ స్వయా, ఆనీతో హి ఆనీతః ఖలు, సంపాదితః ఖలు. ౧౩ 



11583 శ్రీమద్రామాయణే, గోపింద రాజీయవిశి స్టే 

అహం హి పురుషవ్యాఘ్ర వపశ్యక రామలక్ష్ము బౌ, 

కేన శ క్రి పఖా వేన రాజ్యం రక్షితు ముత్సహే. ౧౪ 

తం హి నిత్యం మహారాజో బలవంతం మహాబలః, 

అపా(ికోఒభూ ద్ధర్మాళ్తా మేరు ర్రేరువనం యథా. ౧౨% 

సోఒహం కథ మిమం భారం మహాధుర్యసముద్ధృతం, 

దమ్యో ధుర మివానాద్య వహేయం కేన చౌజనా. 6౬... 

అథవా మే భవే చృక్తి ర్యోగై ర్చుద్దిబలేన వా, 

సకామాం న కరిష్యామి త్వా మహం పుత్రగర్ధినీం. త్తి 

రాఘవం ప త్యహం యాదృశ ఇత్యుక్తం వివృణోతి (అహ మితి) అపశ్యకా హి అపశ్య 

న్నేవ “హి హేతా వవధారణి ఇత్యమరః. కేన శక్తి పభావేన శ క్ష్యతిశయేన, (భాతృసంప త్తి రేవ 

మమ శ క్ష్యతిశయ ఇతి భావః. ణల 

న కేవలం మమైవ రామాపేక్షా, పితు రపేత్యాహ (త మితి.) మేరు ర్మేరువనం యథా 

మేరుజనితమేరువనస్య తదక్షకత్వం పరై ర్మాకమితు మశక్యత్వ సంపాదనేన ౧౫. 

కేన శక్తిపభానేనే త్యుక్త మర్ధం సదృష్టాంత మాహ (స ఇతి) అహం బాలః, ఇమం 

(పబుద్దపితృధృతం, భారం రాజ్యభారం, మహాధుర్యో షుహాబలీివర్షః, ధురం వహతితి ధుర్యః. 

ధురో యడ్డకా వితి యత్ పత్యయః, తేన సముద్ధృతం, ధురం భారం, వుంస్త్య మార్తం, దమ్యః 

తరుణవత్స ఇవ - “తర్లక స్ప్మృర్యతే వత్సో దమ్యో వత్పతరశ్చ సి ఇతి హలాయుధః, “దమ 

పత్సతరౌ సమా” విత్యమరశ్చ. కేనాజసా కేనావష్టంభేన - “ఓజోవష్టంభబలయో' రితి వైజయంతీ. 

కథం కేన పకారేణ, వహేయం. ౧౬... 

(ఆథవేతి.) యోగైః సామదానాద్యుపాయైః 'యోగస్సన్న హనోపాయధ్యానసంగతియు క్తిష్వి' 
త్యమరః, బుద్దిబలేన గహణధారణాద్యష్టాంగయు క్తబుద్ధిబలేన వా మే శక్తి ర్భృవేత్, రాజు 
పుతత్వేన సంభావితత్వాత్. తథాపి వృుతగర్దినీం పు త ప్రయోజనాభిలాషవతీం, త్వాం, సకామాం. 

న కరిమ్యామి, గర్హి కాభిలాషత్యా దితి భావః, (pe 



అయో ధ్యాకాళ్లే-త్రిస ప్రతితమస్న్సర్గ: 1150 

(భరతస్య మాతృగర్హ ణా) 

న మే విళాంతా జాయేత త్యక్తుం త్వాం పాపనిశ్సయాం, 

యది రామస్య నాఒ పేతా త్వయి స్యా న్మాతృవ త్సదా. ౧౮ 

ఉత్పన్నా తు కథం బుద్ధి స్తవేయం పొపదర్శిని, 

సాధుచార్మితవిభస్పే పూర్వేమాం నో విగర్లితా. ౧౯ 

అస్నికా కులే హి పూర్మేషాం జ్యేష్ట రా జ్యేఒభిషిచ్యతే, 

అపరే (భాతర స్తస్మికా ప్రవర్తంతే సమాహితా:. ౨౦ 

న హి మన్యే నృశంసే త్వం రాజధర్మ మవేకుసే, 

గతిం వా న ఏజానాసి రాజవృత్తస్య శాశ్వతీం. ౨౧ 

సతతం రాజవృత్తే హి జ్యేష్టో రా జ్యేఒభిషిచ్యతే, 

రాజ్ఞా మేత త్సృమం త త్స దిజ్వాకూణాం విశేషత: ౨౭ 

(నేతి) రామస్య త్యయి, మాతృవత్ మాతరీవ, సదా అపేక్షా భ క్రివూర్యకేక్షణం, యది న 

-స్యాత్ తదానీం పాపనిశ్చయాం త్వాం త్యక్తుం మే, వికాంక్షా కాంక్షారాహిత్యం, న జాయేత, కాంక్షా 

.జాయేతైవ. రామస్య త్వయి మాతృవత్ |పతిప త్తిసద్భావా త్వాం త్యక్తుం నేచ్చామీ త్యర్థః, ౧౮ 

( ఉత్పన్నేతి.) నః వూర్వేషాం వూర్వైః, విగర్హితా, ఇయం బుద్ధిః జ్యేపై విద్యమానే కనిష్టస్య 

రాజ్య పార్గ్థనావిషయా బుద్ధిః, తవ కథ ముత్పన్నా? ౧౯ 

(అస్మిన్నితి,) వూర్వేపా మితి నిర్ధారణే షష్టి. అపరే కనిష్ఞా (భాతరః, తస్మి జా సమాహితాః 

.(వవర్తంతే, పితృవ త్తచ్చిత్తానువర్తనే సావధానా జీవంతీత్యర్థః. తథాహ మనుః - “జ్యేష్ట చివ 

తు గృహ్గా యాత్ పత్యం ధన మశేషతః, శేషా స్త మనుజీవేయు ర్యథైన పితరం తథే తి. ౨౦ 

(నేతి) రాజధర్మం రాజ్ఞాం విహితం ధర్మం, నావేక్షసే న్నాదియసే, అథవా, రాజవృ త్తస్య 

రాజసమాచారస్య, గతిం (పకారం వ్యా న జానాసితి మన్నే. ౨ ఫి 

న కేవల మస్మాక మేవాఒజయం ధర్మః, కింతు సర్వేషా నుపీ త్యాహ, (సతత మితి) 
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తేషాం ధర్మైకరజాణాం కులచారిత్రశోభినాం, 

అత్ర చారత్రశౌండీర్యం త్వాం (పొష్య వినివ ర్రితం. ౨ 

తవాపి సుమహాథాగా జనేందా: కులపూర్వగా:, 

బుద్దే ర్మోహ: కథ మయం సంభూత స్వ్వయి గర్హిత:. ౨౪ 

న తు కామం కరిష్యామి తవాఒహం వొపనిశ్చయే, 

త్వయా వ్యసన మారబ్ధం జీవితాంతకరం మమ. 9% 

ఏష కదాని మేవా౭.హ మప్రియార్థం తవాఒనఘం, 

నివర్తయిషాస్టమి వనా ద్భాీతరం స్వజనప్రియం. ౨౬. 

రాజవృత్తే, విచార్యమాణ ఇతి శేషః, వీతద్రాజ్ఞాం సర్వేషాం సమం, ఇక్వాకూణాంతు, తత్ జ్యేష్టా 

౭.భిషేచనం, విశేషత స్యాత్, అస్థలితాచారత్వాదితి భావః, ౨-౨ 

(తేషా మితి) ధర్మేణ వకా రక్షా యేషాం తే తథా కులచారిత్రశోభినాం కుల|కమాగత 

చర్మితశోభినాం = చరిత్రం చరితం శీలం చారిితం చ సమం మతి మితి హలాయుదః, చారిత్ర 

శాండీర్యం చరి తగర్వితత్వం, చరి తజనితసమున్నతత్వ మితి యావత్. త్వాం | పాహ్య వినివ ర్తితం. 

త్వత్సంబంధా న్నివృత్త మిత్యర్థః, ౨3 

స్వకులచారిత(క్రమ మభిధాయ మాతృకులాచార్మకమ మప్యాహ (తవేతి) జనేం దాః 

రాజానః, కులవూర్వగాః కులవూర్వాః కులజ్యేస్థాః, తాకా గచ్చంతీతి కులవూర్యగాః, 

జ్యేఘ్రైభిషేచనశీలా ఇత్యర్థః, సుమహాభాగాః నుచరి తాః. _ వళ 

ఫలిత మాహ (న త్విత్వాదినా) ౨౫. 

న కేవల మిష్టాఒకరణం, అనిష్ట మపి తవ కరోమీ త్యాహ (వీష ఇతి) వీష 

ఇత్యవిళంబో క్తి, తవ మద్వాాజేన రాజ్యం భోక్తుకామాయాః. ౨౬ 
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= (భరతస్య మాతృగ ర్లణా) ' 75. 
/ శ 
nr ss లం. స 

నివర్రయిత్యా రామం చ తస్యాఒహం దీష్ర్తేతేజసః, = 

దాసభూత్తో భవిష్యామి సుస్థీతేనాజ.ంతరాత్మనా. ల ౨౭: 

ఇత్యేవ వ్, కా భరతో మహాత్మా | ప్రయేతరై గ్వాక్యగతై స్తు స్తుదం సాం, 
శోకాతుర శ్చాపి ననాద భూయ సింహో యథా థా పర్వతగహ్వర స్థః, ౨౮ 

ఇతి శ్రీమదామాయటే, అయోధ్యాకాండే, [తిస ప్రతితమ స్సర్గ; 

ఓ శ 
Lu 

a et అథ చతుస్స ప్తతితమ స్సర్గః 

వమన నటం. 

తాం తథా గర్హయిత్వాతు మాతరం భరత స్తదా, . 

రోషేణ మహతా౭_౭_విష్ట: పునరే రవా౭_[బవీ దంచ గా 

న ry ~~ 

న కేవలం నివ ర్తనం, దాసశ్చ తస్య స్యా మిక్యాహ (నివ ర్హయుత్వేతి, ) ధాషభూతః ఛత్ర" 
చామరాదిధారణేన కింకరవృ త్తి రృవిమ్యామి, ఇదం చ న త్వయి కోపాత్,, - కింతు స్వరూపేణే 

త్యాశయేనాహ హ (సుఫ్టితేనేతి. ) స్నప్రతిితేనాజంతఃకరణేనే త్యద్ధః ౨౭ 

(ఇతీతి.) తుదకా స్యేథయకా, పర్వతగహ్వరవ్ల। పర్వతగుహానః, గుహాస్థత్వే సంతోషాతి. 

శయోత్ సింహస్య నాదాతిశయ ఇత్యభిపాయేణ విశేషణ మిదం. రా 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, ఆయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, _ 

తీస ప్రతితమ స్సర్గః, 

అథ చతున్న 'ప్తతితను స్పర్షః =. 

వీవం సామాన్యతో మృదుతయా నిందిత్వా, పున స్రదపరాధస్మ రజేన ప్రవృద్ధరోషు కూరం 

“I 

నిందతి (తౌ 'మెత్యాదినా.) తథా మృదుతయా nn ఆ 

[146] 
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రాజ్యా ద్భ్రంశస్య కైకేయి నృశంసే దుష్టచారిణి, 

పరిత్యక్తా చ ధర్మేణ మా మృతం రుదతీ భవ. 3 

కిన్ను తేఒదూషయ (దాజా రామో వా భృశ ధార్మిక :. 

యయో ర్మృత్యు ర్వెవాసశ్చ త్వత్కృతే తుల్య మాగళలతో. 3 

| భ్రూణహత్యా మసి ప్రాప్తా కులన్యాఒస్య, వినాశ నాక్, | 

కైకేయి నరకం గచ్చ మా చ భర్తు స్పలోకతాం. ౪ 

యత్వ్రయా హిదృశం పొపం కృతం ఘోరేణ కర్మణా, 

సర్వలోక ప్రియం హిత్వా మమాప్యా౭ఒపాదితం భయం. > 

త్వత్కృతే మే పితా వృత్తో రామ శ్చారణ్య మాడితః, 

అయశో జీవలోకే చ త్యయా=_ హం |ప్రతిపొదిత:. జ 

(రాజ్యా దితి.) (భంశస్వ (భష్టా భవ, త్వన్మాతృవ త్వ మపి వనం (పవిశేత్యర్థః. మా 

మృతం రుదతీ భవ [_పాణహానికరకార్యకారణా న్మాం మృతం మత్వా" రోదనం కుర్విత్యర్థః. 

యద్వా, మృతం భర్తార ముద్దిశ్య, రుదతీ చ మా భవ, పతిభార్యాభావన్య గతత్వా దితి భావః. ౨ 

(కిమితిఎ తే కిన్న్యదూషయత్ తవ సంబంధి కిం ను గుణచారిత్రాదిక మదూషయత్ ? 

తుల్యం యుగపత్, 3 

(భూణహత్యా మితి.) (భూణహత్యాం |భూణహత్యాతుల్యపాపం, సలోకతాం సమాన 

'లోకత్వం. ల 

(యదితి.) ఘోరేణ కర్మణా పోరేణ వ్యవసాయేన. ఈదృశం రామవివాసనభ రృృమరణ 
రూపం, యత్ పాపం కృతం, తేన సర్వలోక[పియం రామం త్యక్వా స్థతస్య మమాపి భయ 
మాపాదితం, త్వత్మృతం పాపం మమాపి భయ మజనయత్, న తు రాజ్య మితి భావః. అ 

J 

(త్వత్క త ఇతి.) అయశః మాతృముఖేన జ్యేష్టం వివాస్య రాజానం నాశితనా నిత్యేవం 
వధం, |పతిపాదితః (పాపితః. ౬ 
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కౌసల్యాం ధర్మసంయక్తాం వియేక్తాం బాపనిశ్చయే, 

కృత్వా కం ప్రాప్స్యసే త్వద్య లోకం .నిరయగామిన్ని... | c౨ 

కిం నాఒవబుధ్యసే క్రూర్తే నీయతం బర్తధుసంశయం, 
జ్యేష్థం షితృసమం రామం కౌసల్హ్యాయాజత్మస్తంభవం, . ౧౩ 

+ ఆంగ (ప్రత్యంగజః పుత్రో హృదయా _చ్చాపి జాయతే, _ 

తస్మా త్పి9యత మో మాతు: ప్రియత్యా న్న తు_బాంధవః.. . ౧౪ 

(కౌసల్యా మితి.) వియుక్తాం గుణవత్సు[తవియక్తాం, కృత్వా, నిరయగ్తామినిి, త్వం, కం 
లోకం [పాహప్యసే 9 నిరయం వినా కం లోకం (పా (స? ఇత్యర్థః, కం లోకం కం నరకం, 
నిరయగామి నీతి సిద్ధవత్కారాత్ కిమితి క్షేపోల్త్య వూ వనృష్ట్రా అపర్యాప్తా' ఇత్యుచ్యతే. విశేషణ 
ద్వయం సంబోధనంం .:, = 3 వ. ౧౨ 

| (కమితి,) బంధుసం శయం బంధూనా. మ్మాశయభూతం, కాసల్యాయా అత్మ సంభన 
మితఇత కౌసల్యాయాత్మ సంభవ మిత్యార్ల స్పంధిః_ యద్వా, పృషోదరాదిత్వేనాఒకారలోపః 
“గూఢోఒత్మా న|పకాశతి ఇతి వత్, తేన సమ్యక్ సంధిః, నియతం కిం నావబుధ్యసే, (పాకృతవత్ 
శబుంధువిఘూతక మవగతాసీతి భావః. ౧౩ 

కారసవుతవిశ్లేషో మాతు రసహ్య ఇతి దర్శయితు మంగాదంగా దితి శుత్యర్థం హృది 
నిధాయాహ (అంగేతి) అంగాని ముఖకంఠవక్షఃకుక్షి హస్తపాదాః, (పత్యంగాని నే; _తనాసాంగుళ్యా 
దీని, తజ్జః తత్తేజోజః, “అంగా దంగాత్ సంభవసి హృదయా దధిజాయసే, ఆత్మా వై వుత 

మాసీతి శుతావపి వీప్పయా౬ంగపత్యంగ | చగహః, అంగ పత్య ంగజత్య్వం చ సర్వాంగతేజ 
వృంభూతల్వ. “య దేత్మదేత స్తదేతత్ సర్వేభో శ్రీిజంగేభ్య స్తేజ స్పంభూతి మితి శ్రుతేః. (స్త్రియా 
స్తు శోణిత మేవ రేతః. హృదయాత్ హృదయవుండరీకాత్, (పత్యగాత్మ స్థానా చ్చ జాయతే, తస్తాత్ 
వ్యుతః మాత్తుః పియతమో భవతి. బాంధవో (భ్యాతాది&, న వాయతమః, కింతు (పియ.నీవ, వీవ 

మతిశయిత | పియత్వాత్ - వృత్రస్య తద్వియోగాడిదుఃఖం దుస్పహ .మితి భావః, -నురభీ 
రంధుమ్మాతే_దుఃఖితవతీ, కిం వునః వుతే కాసల్యేతి నూచయతి (నతు బాంధవ ఇతి) ౧౪ 
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: (భరతస్య మాత్సగర్హ, ణా) _ 

అన్యవా కిల శర్మజ్ఞా సురభి స్పృరసంమతా, ఏ 2 

వహమాన్గౌ దదర్శోర్వ్యాం పుత్రౌ మిగత్త చేతసా. ౧౫ 

తౌ వర్ధదివసే శ్రాంతౌ చృష్ట్యాా పుత్రా. మహీతలే, - 

రురోద పుత్రశోకేన బాష్పపర్యాక్షులేక్షణా. ... . _,. ౧౬ 

అథన్తా ద్వ్రాజత స్తన్యా స్సుర రాజ్ఞో మహాత్మనః, 

బిందవ; పతితా గాత్రే సూత్మా స్సురభిగం ధినః.. ౧౭ 

ఇంద్రో ష్యశ్రునిపాతం తం స్వగా శ్రే పుణ్యగంధినం, 

సురభిం మన్యతే దృష్ట్వా భూయసీం శాం సురేశ్యర:. | దిలా 

నిరీక.మాణ శృక్ర స్తాం దదర్శ సురఖిం స్థితాం, 

ఆకాశే విష్టితాం దీనాం రుదంతీం భశ దు!ఖితాం, _ ౧౯ 

ఆటా వచో బా అ ఉత్ 

వుతకశోకో మాతు రుస్స్పహ ఇత్యతేతిహాసం (ప్రమాణయతి (అన్యదేత్వాదినా) అన్యదా 

వూర్వకాలే, కిలే త్యైతహ్యే. తథా వదంతి కిలేత్యర్థ ః, ధర కొ క్రర్ల ర్ల ఇణకాలదర్శ జ్ఞా, సురభిః 

కామధేనుః, సురనంమతా దేవవూజికా, వహమానౌ, హలమ్లి "శేషః. విగతచేళ్తసా మూర్చితా 

విత్యర్థః వుతౌ సాక్షాత్పు తౌ, కించి న్నిమి త్తవశాత్ భూమిం గ + యద్వా, ఫ్ర తౌ స్వవంశ్యత్వేన 

వు) తవ్యపదేశ్యా. ON శ ళ్ 
నో 4 జీ r స్ో 

అల్ న - న! యూ ౪ నూ అ - జె తి _ 

_ (తావితి. ) అర్ధదివసే సే దివసస్యార్ణే, మధ్యాహ్న ఇత్యర్థః. అర్ధదివస మితి పాఠే - కాలాధ్వనో 

రత్యంతసంయాగ తి ద్వితీయా, సర్వధా వీకదేశీసమాస;ః, మధ్యాహ్న పర్యంత మిత్యర్థః, ౬ 

ఇనా 

(అధస్తా దితి.) సురరాజ్ఞః సురరాజన్య, సమాసాంతవిధే రనిత్యత్వా ట్ట టజభావ;ః. ౧౭ - 

= - (ఇంద్రోపీతి.) ఇందోపి స్వగాతే, 'వుణ్యగంధినం 'రమ్మగంధం, అశుపాతం దృబ్ఞ్యా, తాం. 

-సురభిం, భూయసిం |శేబ్దాం, అమన్యత, ౧లా 

'(నెరీక్షమాణ ఇతి. నిరీక్షమాణ? ఉపరి నిరీక్షమాణః: "+... రికి? 
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తాం దృష్టా శోకసంతప్తాం వజపాణి ర్యశస్వినీం, 

ఇంద్ర: ప్రాంజలి రుద్విగ్న స్పుర రాజోఒ(బ్రవీ ద్యచః. అరా 

భయం కచ్చి న్న చా౬స్మాసు 'కుత న్చి ద్విద్యతే మహత్, 

కుతోనిమి త్త శోక స్తే బ్రూహి సర్వహా త్రెషిణి. ౨ 

ఏవ ముక్తా తు సురభి సురరాజేన ధీమతా, 

ప్రత్యువాచ తతో ధీరా వాక్యం వాళ్యవిశార దం. మా 

శాంతం పాపం న వః కించి త్కుతశ్చి దమరాధిప, 

అహం తు మగా శోచామి స్వపు(త్రౌ విషమే స్థితౌ. ౨క- 

ఏతౌ దృష్వా కృళశౌ దీనా సూర్యరశ్మి ప్రతాపితౌ, 

అర్హ్యమానౌ బలీవర్జా కర్ష కేణ సురాధిప. ౨౪ 

మమ కాయా త్పుసూతౌ హి దు:ఖితౌ భారపీడితౌ, 

యౌ దృష్టా పరితప్యేఒహం నాస్తి పుత్రసమ; (ప్రియః. ౨౫ 

(భయ మితి) అస్తాసు సురేషు మధ్యే కుతశ్చిదపి భూతాత్ మహద్భయం నవిద్యతే కచ్చిత్ ౪ 

(పాయశః త్వదశుమోచనస్య భయసూచకత్వాదితి భావః. కుతోనిమిత్త ఇత్య(త అద్యాదిళ్వాత్' 

(పథమాంత విహితతసికస్య కుతశ్శబ్దస్య నిమిత్తశబ్దేన సమానాధికరణేన బహుచవీహిః, 

కిన్నిమిత్తక? ఇత్యర్థః. యద్వా, సార్వనిభక్తిక స్తసి రిత్యనుశాసనా దత (పథమార్థి తసిల్ 

(వత్యయః. ౨౨ 

(శాంత మితి.) శాంతం పాపం (పతిహత మమంగళ మిత్యాదిక మనుచిత్సపసంగ (శవణ 

దోషనివర్రకవచనవిశేష।, వః యుష్మాకం మధ్యే, కుతశ్చిదపి వురుషాత్, కించి దృ్యయం నాసి. 

కింతు, మగ్నా దుఃఖమగ్నా, విషమే సంకటే, స్థితౌ స్వవుతౌ (పతి శోచామి (వతా వితి.) వీతౌ 

చృష్ట్వేతి ఖాకస్య వూర్వశ్లోక స్యోత్తరారై నాఒన్వయః. ౨౩3-౨౪ 

వత్రం విశేషయతి (మమేతి.) యౌ దృష్ట్వా ఆహం పరితప్యే తౌ మమ కాయాత్ (పనూతెౌ,. 

ప్రనూతత్వం పరంసరయా. తస్మాత్ వుతసమః (పియో నాస్తీతి యోజనా. చి 
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(భరతస్య మాతృగ ర్హణా, 

యస్యాః పుత్రసహస్తై స్తు కృత్స్నం వ్యాషఫ్ర మిదం జగక్, 

తాం దృష్ట్వా రుదతీం శకో న సుతా న్మన్యతే పరం. ౨౬ 

సదాఒ (ప్రతిమవృత్తాయా లోక ధార ణకామ్యయా, 

శ్రీమత్యా గుణనిత్యాయా * స్ప్ర్వభావపరివేషయా, ౨౭ 

యస్యాః పుత్రసహస్రాబి సా౭_పి శోచతి కామధుక్, 

కిం పున ర్యా వినా రామం కౌసల్యా వర్తయిష్యతి. ౨౮ 

ఎక పుత్రా చ నాధ్వీ చ వివత్సేయం త్వయా కృతా, 

తస్తా త్యం సతతం దు:ఖం ప్రేత్య చేహ చలప్ప్యుసే. ౨౯ 

కవి రాహ (యస్యా ఇతి.) మన్యతే అమన్యత, ౨౬ 

భరత వచనం. (సదేత్యాది) శోకద్వయ మేకం వాక్యం. అప్రతిమం నిస్తులం, వృత్తం చరిత్రం 

యస్యా స్తస్వాః, శ్రీమత్యాః సమృద్ధిమత్యాః, గుణనిత్యాయాః నిత్యగుణాయాః, యస్యా స్పురభేః, 

స్యభావపరివేషయా స్వభావేన స్ర్రేవుంస్వభావేన మైథునేన, పరివేషః ఆవృత్తి ర్యస్యా స్తాదృశయా, 

-లోకధార ణకామ్యయా లోకధారణేచ్చయా, వుతసహసాణి సంతి, సంతానపరంపరయా బహవః 

వుఠా స్పంతీత్యర్థః, సాపి కామధుక్ ధేనుః, యథేస్టసృష్టిక్షమా, శోచతి అశోచత్స్ యా రామ 

_మేకం వినా వర్తయిష్యతి సా హి శోచితీతి కిం పునః? ౨౭-౨౮ 

(వీకవుతేత్యాది.) వివక్సా వ్యుతవిరహితా, తస్మాత్ వివత్సాత్వకరణాత్,  లప్ప్యసే 

'తతృలత్వేన, విలా 

% స్వభావపరివేషయా-స్వభావః శీలం, పరివేషః పర్యావరణం, స్వభావ పరివేషయా 

శేలపర్యావరణయా శీలపరివూర్ణయా ఇత్యర్థః. ఇతి త త్త్వదిసికా, 
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అహం హ్యపచితిం ఫ్రొతు: పితుశ్వ సకలా మిమాం, 
వర్ధనం యశస శ్చాపి కరిష్యామి న సంశయః. ,. 30 

అనాయయికత్యా తనయం శాసల్యాయా మహాబలం, 

స్వయ మేవ (పలేఖ్యామి వనం మనిని షేవితం.. క. 3౧ 

న హ్యహం  పోపసరక్ర ల్సి వచ్చు పం త్వయా కకం, 

శక్రో ధారయితుం పౌరై రశ్రుకంకై ర్నిధీషి.తః. ' : తిలా 
౯ గ ( /, ౨“ 

నొత్వ మగ్నిం | విశ వా స్యయం వా దండకాకా విశ, 

రజ్ఞుం బధాన వా ౦ఠే నహి 7 తేఒన్యక్ పరాయణం. Bo 33- 

అహ మప్యవనిం ప్రాశ్తే రామే 'సత్యపరాక్రమే, 

ఫతకృత్యో భవిష్యామి విపవొసెతకల్న్మష:. స ఈత 

(అహ మితి. | అపచితిం వూజాం “వూజా, నమస్యాఒపచితి. రిత్యమరః. భాతు రపచికిం. 
రాజ్య(ప్రదానర్తూపాం, పితు రినూం, సకలా మపచితిం బెర్ధ్వదైకాహికాత్మికాం. ం, 3౦ 

|; 

భ్రాతు రసచితి మాహ (ఆనాయయిత్వేత్వాదిసా.) ' లి ల్ తదా 
_ 

, ళీ ళ్ ad లో ఓ 

1(న హీతి.) పాపం రామవివాసనరూపం, ధారయితుం సోఢుం, - ఆశుకంకై। గద్గద 
కంఠైః. _ _ . ‘ త్తి న 

- 
గా 1 క్ట ॥ క | 1 

ఎలో 

అస్య పాపస్య మరణాంతిక్నపాయశ్చిత్రం వినా నివ ర్తకాంతరం నాస్తి త్యభి పాయేణాహ- 
(సేతి) సా బుద్ధీవూర్వక మహాపాపకారి జీ, కంఠే రజ్జుం బధాన, బధ్వా (మియస్వే త్యర్థః 
పరాయణం గతిః, తి 

— తా 

(అహ మితి విపవాసితకల్మ షః -అపనితకిల్సి షః. | స్తళ్తా 
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వానతో 

(భరతన్య కౌసల్యాదర్శనం) 

ఇతి నాగ ఇవోౌ౭_౭-ల౮జ్యే తోమరాంకుశచోదిత :, 

పపాత భువి సంక్కడ్ణో నిశ్యస న్నివ పన్నగ:. 8౫ 

సంరక్ష నేత్ర శిథిలాంబర స్తథా విధూత సర్వాభరణ: పరంతపః, 

బభూవ భూమౌ పతితో నృపాత్మజ శ్శచిపతే: కేతు రివోత్సవకు.యే. 3౬ 

ఇతి శ్రిమదామాయళే, అయోధ్యాకాండే, చతు తుస్స ప్రతి తితమ స్సర్గః | 

దీర్హకాలాక్ సముక్ఞాయ సంజ్ఞాం లబ్ధ్వా చ వీర్యవాజా, 

నేతాఖ్యా మశ్రుపూర్ణాఖ్యాం దీనా ముద్వీక్య మాతరం, 

సోఒమాత్యమధ్యే భరతో జననీ మభ్యాకుతృయక్. ౧౪ 

(ఇతీతి.) ఇతి సంక్రుద్దః, పన్నగ ఇవ నిశ్వసక్సా ఆరణ్యే అరణ్యగర్తే, తోమరాంకుశచోది తః- 

తోమర్హై రంకుశై శ్న విద్దో, నాగ ఇవ భువి పపాత, భరత ఇతి శేషః. 3౫ 

(సంర క్రున్మేత ఇతి.) శచీపతేః కేతుః ఇంద్రధ్వజః, ఉత్సవక్షయే ఉత్సవాంతే, 3౬. 

తి శ్రీ గోవిందరాజవిధచితే, శ్రీరామాయణభూషకే, సీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండచ్యాఖ్యానే, 

తుస్స స్తతితమ స్సర్గః. 

(దీర్గ కాలా దీతి.) దీనాం పతిహతేచృత్వాత్. (స ఇతి) అమాత్యమధ్యే సుమంతాదిమధ్యే- 

అనేన భరతాగమనం (శుత్వా సుమంq్మతాదయ ఇతఃవూర్వ మాగతా ఇతి గమ్యతే* అభ్యకుత్సయత్ 

మంతిణాం జ్ఞాపనాయ వునర ప్యనింద దిత్యర్థః, “U4 

(147| 
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రాజ్యం న కామయే జాతు మం|త్రయే నాపి మాతరం, 

అభిషేకం న జానామి యోఒభఖూ (దాజ్ఞా సమీకితః. 

విప్రకృషే హ్యహం దేశే శత్రుఘ్న సహితో౭_వసం. 3 

వనవాసం న జానామి రామన్యాఒహం మహాత్మనః, 

, -వివాసనం వా సౌమితే సీతాయా శృ యథా౭ఒభవక్. ౪ 

_ = తథైవ క్రోశత స్తస్య భరతస్య మహాత్మనః, 

కౌసల్యా శబ్ద మాజ్ఞాయ సుమిత్రా మిద మబవీక్. 4 

ఆగత: క్రూరకార్యాయా: కైకేయ్యా భరత సుతః, 

త మహం ద్రష్టు మిచ్చామి భరతం దీర్షదర్శినం. ౬ 

ఏవ ముక్తా సుమిత్రాం నా వివర్ణా మలినా కృశా, 

(ప్రత భరతో యత వేపమానా విచేతనా. 8 

కైకేయ్యా కృతం స్వేష్టం నేత మంత్రిభ్యో జ్ఞాపయతి (రాజ్యమితి.) జాతు కదాచి దపి, వీత 

న్న కామయే న మంతయే ఇత్యు భయత్రాపి సంబద్యతే, మం[తయే, రాజ్యార్థ మితి శేషః. 

మం|తణం విచారః, న జానామి మదనుజ్ఞావూర్వకోఒయం న భవతీత్యర్థః, యో మదర్ధోఒభిషేకో 

రాజ్ఞా, . సమీక్షితః చింతితోఒభూత్, త మభిషేకం న జానామి, ఆజ్ఞానే హేతు మాహ 

(వి'పకృష్ణ ఇతి.) ౨.౩ 

(వనవాస మితి) వివాసనం వెత్యత న జానామి త్యనుకర్ష 8, ౪-౫ 

(ఆగత ఇత.) దీర్చదర్శిన మిత్యనేన రామనిర్గమనం భరతో న సంమన్యత ఇతి కౌసల్యా 

హృదయ మతి సూచితం. సు 

(చీవ మితి.) భరతో యత స్థితః తత (పతసై, ౭ 
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చీ La) 

(భరతస్య కాసల్యాదర్శనం) 

సతు రామానుజ శ్చాపి శత్రుఘ్న సహిత స్తదా, 

(పతే స్థ భరతో యత్ర కౌసల్యాయా నివేశనం. ౮ 

తత శ్శతుఘ్న భర తౌ కౌసల్యాం (పక్యు దుఃఖితా, 

పర్యష్య'జేతాం దుఃఖార్తాం పతితాం నష్ట చేతనాం, 

రుదంతౌ 'రుదతీం దుఃఖా త్సమేత్యాజ2ర్యాం మినస్వినిం. డా, 

భరతం (పత్యువాచేదం కాసల్నా భృశ దుఃఖితా, ౧౦ 

ఇదం తే రాజ్యకామస్య రాజ్యం ప్రాప్త మకంటకం, 

సం|పాప్తం ఏత కైకేయ్యా శ్శీఘం క్రూ రేణ కర్మణా. ౧౦ 

(పస్థాష్య చీరవసనం పుత్రం మే వనవాసినం, 

తెకేయా కం గుణం తత్ర పశ్యతి కూరదర్శిని. ౧౨ 

ఊ|పం మా మపి కైకేయీ (పస్థాపయితు మర్తతి, 

హిరణ్యనాభో య(శ్రాఒ ఒస్తే సుతో మే సుమహాయశా:. ౧౩ 

(స ఇతి) య్మత కౌసల్యాయా నివేశనం స్థితం త[త పతస్టై. (తత ఇత్వాది.) ఆర్యాం 
LL 

జేష్టాం మాతరం, ౯-౧౦ 

(ఇద మితి.) కథం రాజ్యం (పాప్తం? తతాహ (సంప్రాప్త మితి,) [కూరేణ రామవివాసన 

వూర్వకేణ, కర్మణా వరాభ్యర్థనేన, ౧౧- 

oe: న్థాప్యెతి.) తత్ర పస్థాపనే కం గుణం అతిశయం, పశ్యతి 9 నక మపి గుణం, రామ. 

(ప పస్థాపన వినాపి రాజ్యలాభ సంభవాత్. ౧౨ 

(క్షిప్ర మితి,) కైకేయీ మా మపి (ప్రస్థాపయితు మర్హతి, సర్వస్య రాజ్యస్య తదాయ త్రత్యా 

దితి భావః, హిరణ్యనాభః హిరణ్యవత్ స్పృహణీయనాభియు క్రః, నాభిగహణం శరీరస్యోప 

లక్షణం. ౧౩ 
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అథవా స్వయ మే వాహం సుమి[తానుచరా సుఖం, 

అగ్ని హోత్రం పురస్కృత్య (పభ్ధాస్యే యత్ర రాఘవః, ౧౪ 

కామం వా స్వయ మేవాఒద్య తత్ర మాం నేతు మర్తసి, 

యశ్రా సొ పురుషవ్యా[ఘః పుత్రో మే తప్యతే తపః. ౧౫ 

ఇదం హి తవ వి స్తీర్ణం ధనధాన్యసమాచితం, 

హ స్త్యశ్యరథ సంపూర్ణం రాజ్యం నిర్యాతితం తయా. ౧౬ 

ఇత్యాదిబహుభి ర్వాక్రె: కూరై స్వంభ ర్రితోఒనఘ:, 

వివ్యథే భరత స్తీవం [వభే తుద్యేవ సూచినా. ce 

పపాత చరణౌ తస్యా స్తదా సం|భాంతచేతనః, 

విలప్య బహుధభా2=.సంజ్లో లబసంజ స్తత స్థిత: అలా ద © ము త థ 

కై కేయోకృతపాపానుబంధిన సవ రాజసంస్థారాధికారో నాస్తీతి ధ్వనయం త్యాహ (అథవేతి ) 

అగ్నిహోత్రం, రాజాగ్నిహోత్తం అగ్ని హోత్రస్య జ్యేష్టభార్యాధనత్యా ద్దశరథేన భీరతసంస్థారప్రతిషేధా 

చ్చేతి భావః. వతేన రాజశరీర్నపాపణ మప్యర్థసిద్ధం. గిళ 

(కామ మితి.) తప స్తప్యతే తపః కరోతి త్యర్థః, తప స్తపఃకర్మకప్వైవేతి కర్మవ ద్భావా 

దాత్మ నేపదం, ౧౫ 

తవ (పస్థాపనే మమ కా శక్తిః? త్మతాహ (ఇద మితి,) దనధాన్యసమాచితం ధనధాన్య 

సంవూర్ణం, తయా కైకేయ్యా, నిర్యాతితం దాపితం 'నిర్యాతనం వైరశుద్దౌ దానే న్యాసారృణే మతి 

మితి విశ్వః, C౬ 

(ఇత్యాదిబహుభిరి తి) సంభ ర్హితః పరపక్షబుద్ద్యా భాషితః, (వణే సూోచినా, తుద్వేవ 

వ్యథయిత్వేవ, వూర్వ మేవ (ఖాతృపితృవియోగఖిన్నోపి కౌసల్యావాక్య శవణఖిన్న ఇత్యర్థ = ౧౬ 

(పపాతేతి) చరణా, |పతీతి శేషః. బహుధా సంజ్ఞ ఇత్య|త అసంజ్ఞ ఇతి పదచ్చేదః, __౧౮ 
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(భరతేన ఆత్మ శుద్ధి ప్రకాశ నం) 

ఏవం వీలపమానాం తాం భరతః |పాంజలి స్తదా, 

కౌసల్యాం ప్రత్యువాచేదం శోకై ర్బహుభి రావృతాం. ౧౯ 

ఆర్వే కస్మా దజానంతం గర్హసే మా మకిల్చిషం, 

విపులాం చ మమ ప్రీతిం స్థిరాం జానాసి రాఘవే. ౨౦ 

కృతా శాస్త్రానుగా బుద్ధి ర్మా భూ త్రస్య కదాచన, 

సత్యసంధ స్పతాం (శేషో యనస్యా౭_౭_ర్యో౭_నుమతే గతః. విం 

| పేష్యం పాపీయనాం యాతు సూర్యం చ (పతి మేహతు, 

హంతు పాదేన గాం సుప్తాం యస్యా౭ఒ౭౬ర్వోఒనుమతే గతః. ౨౨.౨ 

(వవ మితి.) వవం విలపమానాం వూర్వో క్త(పకారేణ విలపంతీం, చ 

(ఆర్య ఇతి.) అజానంతం, అభిషేకాదిక మితి శేషః, | ౨౦ 

కాసల్యయా స్వస్మి న్నారోపితం దోషం పరిహర్తుం శ పథవాక్యా న్యాహ (కృతేత్యాదినా.) 

=ఆరరః రామః, యస్యానుమతే సంమతౌ సత్యాం, గతః, తస్య, శాన్తానుగా కృతా బుద్ధిః గురుణొ 

విధినిపేధబోధకశాస్తానుసారిత్వేన సుశిక్షితా బుద్ధిః, కదాచన మా భూ దితి సంబంధః. యద్యహ 

-మార్య(పవాసనే అనుమంతాస్మ తరి (శుతిస్తృతిజ్ఞానాత్ (ప్రచ్యుతో భూయాస మిత్యర్థః. వీవ 

ముత్తర తాపి సామాన్యనిర్దేశో భరతవిషయతయా యోజనీయః, నిర్విశేషం న పామాన్య మితి 

-న్యాయోత్, అత్ర శ పథవాాజేన ధర్మ విశేషాశ్చ శిక్ష్యంతే మునినేతి బోధ్యం. ఆత్ర చ సత్పురుషవిష 

-యాపరాదే శా స్త్రజ్ఞాన భ౦కో భవతీతి సూచితం, ౨0 

(ప్రేష్యమితి,) |పేష్యం | పేష్యభావం, పాపీయసాం అతిశయేన పాపినాం. హీనజాతీనాం 

సేష్యత్వం హి పాపహేతుః. సూర్యం (ప్రతి, మేహతు మ్మూ తవురీషోత్సర్గం కరోతు. సూర్యాభిముఖేన 
మేహనే యత్సాపం తత్ పొప్పో త్విత్యర్థః. అనేన సూర్యం (పతి మేహనం న కర్తవ్య మితి సిద్ధం 

గాం పాదేన హంతు పాదేన గోహననపాపం ప్రాప్నోతు. పాదేన గోహననం దోషః. సుప్తా మిత్యనేన 

స్యహనన్నపవృత్సగోహననం న దోషాయే త్యుక్తం. _ = 
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కారయిత్వా మహ త్కర్శ్మ భర్తా భృత్య మనర్థకం, 

అధర్మో యో2ఒస్య సోఒన్యాఒస్తు య స్యాఒఒర్యోఒనుమతే గతః. ౨౩ 

పరివాలయమానస్య రాజ్ఞో భూతాని పుత్రవత్, 

తత స్తం [దుహ్యుతాం పొపం యసన్యా2౭_2౬ర్వో2_నుమతే గతః. ళ్లు 

బలిషడ్భాగ ముద్ధ్భృుత్య నృపన్యాఒరక్షుత: (ప్రజాః, 

అధర్మో యోఒస్య సోఒస్యాస్తు యన్యా౭ఒ౭_రో౪ం2౭నుమతే గతః, 2% 

సంశుత్య చ తపస్విభ్య స్పథతే వై యజదతీ.ణామ్, 

తాం విప్రలపతాం పాపం యస్యా= = ర్వ్యో౭_నుమతే గత: ౨౬. 

హ స్త్యృశ్వరథసంబాధే యద్దే శస్త్ర సమాకుే, 
మా స్మ కార్తి తృతాం ధర్మం యన్యాఒ౭ర్యోఒ నుమతే గతః. ౨౭ 

(కారయిత్వేతి.) యో భర్తా భృత్యం మహ త్కర్శ్మ కారయిత్వా. హృకో రన్యతరస్యా మితి 
ద్వికర్మకత్యం. అనర్థకం తం (వయోజనశూన్యం, కరోతీతి శేషః, అస్య భర్తుః యః అధేర్మః, 
సోఒస్తు. ౨ 

(పరిపాలయమానస్యేతి.) పరిపాలయమానస్య రాజ్ఞః రాజ్ఞ పరిపాలయతి నతి, తం (తి 
(దుహ్యతాం పాపం, తతః తస్య, ౨9౪ 

(బలిషడ్భాగ మితి) బలిషడ్భాగం-బలిః కరః 'బలిః వూజోపహారే చ దైత్యభేదే కరేపి చేతి 
వైజయంతీ, షష్టో భాగ ష్షడ్భాగః, బలి శ్చాసా షడ్భాగ శ్చేతి విశేషణసమాసః, ఉద్ధృత్య 
ఆదాయ, 

౨౨4, 

(సంశుత్యేతి,) సృతే యాగే, తపస్విభ్యః |వతోపవాసశీలేభ్యః, బుత్స్వి గ్భ్యః, యజ్ఞదక్షణాం... 
సంశుత్య [పతిజ్ఞాయ, తాం దక్షిణాం, విపలపతాం విరుద్దోక్త్యా ఆపలపతాం. ౨౬. 

(హస్త్యశ్వరథ సంబాధ ఇతి.) సతాం శూరాణాం, ధర్మం అపరావరనం, మా స్మ కార్తీత్, 
చ్ ఆ జ్ ణి గ్ ధే అమ పరా వర్తమానస్య యత్పాపం తద స్త్విత్యర్థః. అలి 
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CA) 

(భరతేన ఆత్మ శుద్ది పకాశనం) 

$b పదిష్టం సుసూత్మార్థం శాస్త్రం యత్నేన ధీమతా, - 
స నాశయతు దుష్టాత్మా యస్యాఒ౭౬ర్యోఒ నుమతే గతః, ౨౮ 

మా చ తం వ్యూఢబాహ్యంసం చం|దార్భ్క_ సమశేజసం, 

దాతీ. ద్రాజ్యస్థ మాసీనం యస్యాఒ౭_ర్యో౭_నుమతే గతః. చలా 

వాయసం కృసరం భాగం వృథా సోఒశ్నాతు నిర్హృణ:, 

గురూంశ్చా ప్యవజానాతు యన్యాఒఒర్యోఒనుమతే గతః. 3౮ 

గాశ్చ స్పృశతు పాదేన గురూకా వరివచే త్సయం, 

మతే ద్రుహ్యాక సోఒత్యంతం యన్యాఒ_౭_.ర్యోఒనుమతే గతః. ఈది 

_ (ఉపదిష్ట మితి.) ధీమతా గురుణా యత్నేనోపదిష్టం, సుసూక్ష్మా రం పరలోకసాధకరహ 

ఎస్యార్థయుక్తం, శాస్త్రం వేదాంతాది విశిష్టార్ణం, నాశయతు విస్మరతు, - * "ఎలా 

(మేతి.) వ్యూఢబాహ్వంసం - వ్యూఢౌ సంహతౌ మాంసళౌ బాహూ అంసౌ చ యస్య తం 

ోవ్యూఢౌ విన్యససంహతా' విత్యమర ః. రాజ్యుస్థం [పాప్తరాజ్యం, ఆసీనం సింహాసనే ఆసీనం, తం 

రామం, మా | దాక్షీత్, తాదృశ రామదర్శనభాగ్యరహితో భవత్వి త్యర్థః, ౨౯ 

(పాయస మితి.) కృసరం తిలోదనం, ఛాగం ఆజం, మాంసమాత్రోపలక్షణ మేతత్, వృథా 

2.శ్నాతు దేవతాపిత్రతిథినివేదనమంతరేణ భుజ్బా మిత్యర్థః. అవజానాతు ప్రత్యుత్తానాభివాదనాదికం 

న కరోతి త్యర్థః, 3౦ 

. (ఇతి) గాః పాదేన స్పృశతు, హంతు పొదేనేత్యత హననముక్షం, ఇహ తు పాద 

-స్పర్శోఒపి పాపహేతు రి త్యుచ్యతే. పరి వదేత్ అపవదేత్, మి! తే (దుహ్యేత మిత్రాయ (దుహ్యత్వి 

త్యర్థః, - చ 
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విశ్యాసా తృథితం కించి త్పరివాదం మిథ: క్యచిక్, 
వివృణోతు స దుష్టాత్మా యస్యాఒ ఒ౬ర్వోఒ నుమతే గతః. 3. 

అకర్తా హ్యకృతజ్ఞశ్స త్యక్తాత్మా నిరప(తప:, 

లోకే భవతు ఫిద్వేష్యో యస్యా౭_౭=_రోో౭_నుమతే గతః, 33. 

పుతదారైశ్చ భృత్రైశ్చ స్వగృహే పరివారిత:, 
స ఎకో మృష్టమశ్నాతు యన్యాఒ౭౬ర్యోఒనుమతే గతః. కలా 

రొష్య సద్భృశాజా దారా ననపత్య: |పమీయశాం, 

వాహ్య (క్రియాం ధర్మ్యాం యన్యాఒ 2ఒర్వ్యోఒ.నుమతే గతః, 3౫. 

(ల 

(క 

మా౭_౬.త్మన స్పంతతిం గాతీత్స్వేషు దారేషు దుఃఖిత:, 
ఆయు సృమ(గ మప్రాపష్య యన్యాఒ౭ర్వోనుమతే గతః. 3౬. 

——— జు వననానామానాలన 

(వశ్వొషా ఢితి.) పరివాదం అపవాదం 'అపవాదోన కోశ నిర్వాదానర్జపరివాదా' ఇతి హలా 
యుధః. మిథః రహస్యే “మిథోఒన్యోన్యంహన్యయో'రితి వై జయంతీ. విశ్వాసా (దహఃకథితన్య పరి. 
వాదస్య క్వచి దన్య(త (పకటీకరణం పాతకమితి భావః. ఉ౨ 

(అకర్తేతి.) అకర్తా (పత్యుపకారస్యాకర్తా, అథా ప్యకృతజ్ఞ:. ఆభ్యామేకం పాపముక్తం. 
త్యక్తాత్మా సద్భిః పరిహృతః. అథాసి నిరష్మతపః నిర్ణజ్ఞః, అకృత పాయశ్నిత్త ఇతి యావత్. ఇద. 
మేకం పాపం. 33 

“(వ్మతదారై రితి) మృష్ట మశ్నాతు ఇతరేషు కదన్నభుజ్క్షు స్వయం మృష్టం సమీచీనం 
అన్నాత్తు 

తా 

(ఇవాప్యేతి) సదృశాఇ సమానకులాక ధర్మ్యాం క్రియాం అగ్నిహో తాదికం చ, అపాప్క,. 
అనపత్యస్పళా (పమీయతాం. 3౫%. 

అ పాప్యేెత్యాది వివరణం (మాఒఒత్మన ఇతి.) అనేన బుణాసకరణం వినా (బహ్మచర్యాదేవ 
సన్యానః (పతిషి ధ్యతే, అవిరక్రవిషయమిద మిత్తిచేత్ న, (బహ్మచర్యా దేవ (ప్మవజే దిత్యాదే రారా- 
లాభవిషయత్వాత్స్ గ తెవహి ఇతరధే త్యనేనాఒయమర్భో దర్శితః. ఏ౬. 
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(భరతేన ఆక్కశుద్ధి పకాశనం) 

రాజస్ర్రీబాలవృద్ధానాం వధేయ తాప ముచ్యతే, 

భృత్యత్వాగే చ య త్పాపం త తాపం (పతిపద్యతాం. ఏడా 

లాకయా మధుమాంసేన లోహేన చ విషేణ చ 

సదైవ బిభృయా దస్బాత్యాజ యస్యా౭ ౬ర్యోజ నుమకే గతః, తలా 

సంగామే సముపోఢే స్మ శత్రుపకుభయంక రె, 

పలాయమానో వధ్యెత యస్యా౭౭౬ర్యోఒనుమతే గతః, తజ 

కపాలవాణి: పృథివీ మటతాం చీరసంవృత:, 

భిక్షుమాణో యథోన్మక్తో యస్యాఒ౬ర్వ్యోఒనుమతే గత, ౪౧ 

పానే |పసకో భవతు స్త్రీ ప్వకేషు చ నిత్యశ:, 

కామకోధాభిభూతస్తు యస్యాజ ఒర్యోజ నమకే గతః. ౪౧ 

(రాజప్ర్ర) బాలవృద్ద్ధానా మితి.) రాజ(స్ర్రే త్మతాపి యస్యార్యోనుమతే గత ఇత్యనుషం 

జనీయం, 3౭- 

(లాక్షయేతి.) భృతాాకా భరణీయాకా, లాక్షాది వికయ లబ్ద దవ్యేణ బిభ్భయాత్ రక్షే దిత్యర్థః . 

“లాక్రాలవణమాంసాని వర్ణనీయాని విక్రయ ఇతి సృృతేః. “అప్యకార్యశతం కృత్వే” త్యస్యా 

పవాదోయం., శ౮ా- 

(సం|గామ ఇతి.) సముపోఢే నికటే “ఉపోడో నికటోఢయో'రితి వైజయంతీ, తి౯ 

(కపాలపాణి రితి) అటతాం చరతు. చీరం మలినం జీర్ణ్లవ(స్ర్రం, అనేన శైవమత పవేశో" 

నింద్యతే, Yo. 

(పానే (పసక్క ఇతి.) న్పష్టం. ౪౧ 

[148] 
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మా స్మ ధర్మే మనో భూయా దధర్మం స నిషేవతాం, 

అపొత్రవర్రీ భవతు యస్యాఒ౭ర్యోఒనుమతే గత v౨ 

సంచితా న్యస్య విత్తాని వివిధాని సహ(సశ:, 

దస్యుభి ర్విపలుప్యంతాం యస్యా౭౭౬ర్యో2ఒ.నుమతే గతః. ౪8 

ఉఖె సంధ్యే శయానస్య యత్ పాపం పరికల్ప్యతే, 

తచ్చ పాపం భవే _త్రస్య యన్యా2.౭ర్యో౬.నుమతే గతః. ౪౮౪ 

య దగ్నిదాయకే పాపం య త్పాపం గురుతల్పగే, 

మి(తద్రోహి చ యత్పాపం త తాపం (పతిపద్యతాం. ౪౫% 

దేవతానాం పిత్తూణాం చ మాతాపిత్రో స్తథైవ చ, 

మా స్మ కార్డీ త్స శుశ్రూషాం యన్యాఒ౭౬ర్యోఒనుమతే గతః. లక 

(మా స్మేతి.) అప్మాళవర్షీ అప్మాతే బహుదాయీ. ళం 

(సంచితానీతి.) దస్యుభి స్తస్కరై 8, SE 

(ఉభే ఇతి) ఉభయో సృంధ్యయోః, ళల 

(యదితి.) గురుతల్పగే గురుదారగే, 9౫ 

(దేవతానామితి.) దేవానాం శుశూమా అగ్నిహోత్రాదికర్మ సంభృతై రాజ్యచరుపశువురోడాశా 

చిభిః (పీణనం, పిత్యాణాం తు ఉపరాగాదిషు మాతాపితృమరణతిథ్యాదిషు చ వూర్వోకైె రనైక శ్చ 

తిలాదిభి రారాధనం, పితృశు శూషయైన మృత కూతాపితృశు శూష్మాగహణసంభవాత్ మాతాపితో 
రిత్య(త జీవతో రితి నివక్షితం. ౪౬ 
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(భరతేన ఆత్మ శుద్ధి పకాశ నం) 

సతాం లోకాక్ సతాం కీర్త్యా తృంజుష్టా త్కర్మణ స్తథా, 

(భశ్యతు తప మ ద్యైవ యస్యాఒ౭ర్యోఒనుమతే గతః. ౪౬. 

అపాస్య మాతృశుశూషా మనకై సోఒవతిష్పతాం, 

దీర్చ బాహు ర్మహావతా యస్యాఒ2ర్యోఒనుమతే గతః. ౪లా 

బహుపుత్రో దరిద్రశ్చ జ్వరరోగసమన్విత:, 

స భూయా తృతత క్లేశీ యస్వా2_ఒ౬ర్యో౭౬.నుమళతే గతః. లర 

ఆశా మాశంసమానానాం దీనానా మూర్ధ్యచతుషాం, 

అర్థినాం ఏతథాం కుర్యా ద్యస్యా౭_2_ర్వో౭_నుమతే గతః. ౫0: 

మాయయా రమతాం నిత్యం పరుష; పిశునో౭శుచిః, 

రాజ్ఞో భీత స్తధర్మాత్మా యస్యాఒ౬ర్యోఒనుమతే గతః, ౫0 

(సతా మితి.) సతాం కీర్యాత్ సద్భిః [కియమాణక్లాఘనాత్. సంజుష్టాత్ సత్పేవితాత్. ౪౬. 

(అపాస్యేతి.) వున ర్మాతృశుశూషాగహణం తత్త్యాగే (పత్యవాయభూయస్త్రయా తన్నిత్య 

తయా చ. మాతృశుశూమో హి నిత్యా; యతస్తస్యాం పతితాయా మపి శుశూమాం విదధతి సృతయః- 

అనర్ధె అధర్మే. బలా 

(బహువుత ఇతి.) బహువుతస్యాపి ధనినో దుఃఖా=_ భావా దవు తస్య దారి ద్రేపి భరణీయా 

ల్పతయా క్లేశాల్పతేతి చ విశషణద్వయం, ౪౯ా- 

(ఆశామితి.) ఆశంసమానానాం స్తువతాం, ఊర్థ్వచక్షుషాం ఉన్న తాసనస్థదాతృముఖనిరీక్ష_ 

కాణాం, అఆర్థినాం; అశాం, వితథాం కుర్యాత్. ౫0 

(మాయయేతి,) మాయయా వంచనయా, రమతాం సక్తో భవతు, ౫0 
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బుతుస్నా తాం సకీం భార్యా మృతుకాలానురోధినీం, 

అతివర్రేత దుష్టాత్మా యస్యాఒ౭ర్యోఒనుమతే గతః. ౨ 

ధర్మదారా౯ పరిత్యజ్య పరదారా న్ని షేవతాం, 

త్యకధర్మరకి ర్నూఢో యన్యాఒ౭ఒర్యోఒ నుమతే గతః. ౫3 

పి పలుప్తపజాత్యస్య దుష్ట్రుతం (బాహ్మణస్య యత్, . 

తదేవ |ప్రతిపద్యేత యస్యాఒ 2-ర్యోఒనుమతే గతః. x9 

పానీయదూషకే పాపం తథైవ విషదాయతే, 

యత్ర దేక స్స లభతాం యన్యా2౭_౭౬_ర్యోఒ౬నుమతే గతః. ౫౫ 

బాహ్మణాయోద్యతాం పూజాం విహంతు కలుషేంద్రియ:, 

బాలవత్సాం చ గాం దోగ్దు యస్యా౭౭ఒర్యోఒనుమతే గతః. ౫౬ 

తృమైర్తం సతి పానీయే విపలంభేన యోజయేక్, 
లభేత తస్య య తాపం యన్వా౭౭ర్యో౬నుమతే గతః. ౫౭ 

(బుతుస్నాతా మిత్.) బుతుకాలానురోధినీం బుతుస్నానదివపే స్వనన్ని హితాం, ౫౨ 

(ధర్మదారా నితి.) నిషేవతాం భజకాం. 8 

(విపలుప్త పజాతస్యేతి.) విపలుప్తపజాతస్య నష్టాపత్య స్య, సంతతిహీనస్వేత్యర్థః, తదేవ 

దుష్కృతం [పతిపద్యేత, ౫౪ 

(వానియేతి,) పానీయదూషకే విషదాయకే చ య త్పాసం తత్ ద్వయం వీకో లభతా 
మిత్యర్థః. 

౫న 

((బాహ్మణాయేతి.) బాలవత్సాం అనిర్షశాం, ౫౬ 

(తృష్టార్తమితి.) పానియే, సతి గృహే విద్యమానే సతి, విపలంభేన వంచనయా, యో యోజ 
యేత్, న దదాతీశ్యర్థః, తస్య యకత్పాపం, త ల్లభేత, ౫౭ 
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(కాసల్యాయా ఇశ్వాసనం) 

భక్త్యా వివదమానేషు మార్గ మాశ్రిత్య పశ్యత :, 

తస్య పాపేన యజ్వ్యేత యస్వ్యా౭_౭_ర్వోో౭_నుమతే గతః. ౫౮ 

విహీనాం పతిపుత్రాభ్యాం కౌసల్యాం పార్థివాత్మజ:, 

ఏవ మాశ్వాసయన్నే వ దు:ఖౌర్తో నిపపాత హ. ౫౯ 

* తథా తు శపథై: కె శృపమాన మచేతనం, 
మునినా 

భరతం శోకసంత ప్రం కౌసల్యా వాక్య మృబవీక్. ౬౦ 

మమ దుఃఖ మిదం పుత్ర భూయో స్పముపజాయతే, 

శపతై శృపమానో హి ప్రాణా నుపరుణత్సి మే. అం 
దిష్ట్యా న చలితో ధర్మా దాత్మా తే సహలక్ష్ముణ:, 

వత్స సత్య|పతిజ్లో మే సతాం లోకా నవాప్స్యసి. ౬౨ 

ఇత్యుక్త్యా చాంక మానీయ భరతం భ్రాతృవత్సలం, 

పరిష్యజ్య మహాబాహుం రురోద భృశ దుఃఖితా. £3 

(భక్తేతి ) వివదమానేషు వాది! పతివాదిసు వివాదం కుర్వత్సు, భక్త్యా చీకస్మిజా స్నేహేన, 

-మార్గం జయోపాయ మా శిత్య, పశ్యతః బువతః, తస్య పాపేన యుజ్వేతేతి సంబంధః, ౫౮-౬౦ 

(మమేతి.) ఉపరుణత్సి పీడయసీ త్యర్థః. యద్వా, _పాణా నుపరుణత్సి రామవియోగేన మే 

-నిర్ణచ్చతః పాణా౯ స్రాపయసి, శపథకరణేన మమాఒ౭ఒశ్వాసో జాత ఇత్యర్థః, ౬౧ 

(దిష్యేతి,) దిష్ట్యా భాగ్యేన, ఆత్మా అంతఃకరణం, ధర్మాత్ జ్యేష్టానువర్తనధర్మాత్, మే 

మహ్యం, సహలక్ష్మణ స్పత్యపతిజ్ఞోఒసి లక్ష్మణవత్ సత్య పతిజ్ఞోఒసేత్యర్థ:. ఆత సృశాం 

-లోకా నవాప్ప్యసి. ౬౨-౬౩ 

* అస్మిజ శపథ్మపకరణే శ్లోకానాం వూర్వోత్త రవ్యత్యాసః వునరుక్తిశ్చ దృశ్యతే, తత్ శపథ 

ఎవిషయత్వాన్న దోషః, ఇతి తత్త్వదీపెకా, 
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ఏవం విలపమానస్య దుఃఖార్రస్య మహాత్మనః, 

మోహాచ్చ శోకసంరోధా ద్నభూన లుళితం మనః. ౬౪ 

లాలహ్లమానస్య విచేతనస్య పణష్టబుద్దే: పతితస్య భూమౌ, 

మువుర్ముహు ర్నిశ్వసతశ్చ ఘర్మం సా తస్య శోకేన జగామ రాత్రి: ౬౫ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, పంచనప్రతితమ స్సర్గః. 

అధ షట్సప్తతితమ స్సర్గః 

త మేవం శోకసంత ప్రం భరతం కైకయీసుతం, 

ఉవాచ వదతాం (శేష్టో వసిష్ట శ్యేష్టవా గృషిః. o- 

అలం శోకేన భదం తే రాజపుత్ర మహాయశ:, 

(పొ ప్రకాలం నరపళతే: కురు సంయాన ము త్రమం. వా 

(వీవ మితి) వీవం విలపమానస్య వూర్వోక్త శపథరూపేణ విలపతః, శోకసంరోధాత్ కోకకృత- 

సంరోధాత్. ౬౪ 

(లాలప్యమానస్యేతి) లాలప్యమానన్య భృశం |పలపతః, విచేతనస్య మూర్చితస్య, 

(ప్రణష్షబుద్దేః కుభితాంతఃకర ణస్య, ఘర్మం ఉష్ణం యథా భవతి తథా, నిశ్శ్యసతః. ౬౨౫. 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్వాఖ్యానే, 

పంచన ప్తతితమ స్పర్షః. 

అథ షట్సు ప్రతితమ స్సర్గః 

టం. మా 
(త మితి) కైకయీసుతమిత్యత “కేకయమి తయుపలయానాం యాదే రీయి ఇతి విహిత 

స్యేయాదేశస్వాఒభావః, o- 

(అల మితి.) సంయానం సమ్యగ్యానం, స్వర్గ పాపకు కియాజాత మిత్యర్థః, ల 
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(దశరథస్యాఒగ్నినంస్కార:) 

వసిష్టస్య వచ శ్ఫుతార భరతో ధారణాం గతః, 

(పేతకార్యాబి సర్వాణి కారయామాస ధర్మవిక్. 3 
శ 

ఉద్పుతం త్రెలసంరోధా త్స తు భూమౌ నివేశితం, 
0 

అపితవర్గవదనం (పసుప్రమివ భూపతిం. అ 

సంవేశ్య శయనే చాఒ(గ్యే నానారత్న పరిష్కృతే, 

తతో దశరథం పుతో విలలాప సుదుఃఖిత:. 3 

కిం తే వ్యవసితం రాజకా ప్రోషితే మ య్యనాగతే, 

వివాస్య రామం ధర్మజ్ఞం లకుణం చ మహాబలం. జ 

కంర యాస్యసి మహారాజ హిత్యేమం దుఃథితం జనం 

హీనం పురుషసింహేన రామేణా=_క్లిషక ర్మణా. జ 

యోగతే.మంతు తే రాజా కో=.స్మికా కల్పయితా పురే, 

త్వయి పయాతే స్వ స్తాత రామే చ వనమాశితే. | లా 

(వసిష్టస్వేతి) ధారణాఎ గతః ధైర్యం [ప్రాప్తః “మర్యాదా ధారణా స్థితి రిత్యమరః. 

స్వన్థాంతఃకరణ ఇత్యర్థః. కారయామాసేతి సంక్షే పోక్కిః, 3 

(ఉద్ధ్భృత మిత్యాది) శోకద్య్వయ మేకాన్యయం. తత స్స వుత్రః, తైల సంరోధాత్ తై లదోణ్యాః, 

ఉద్ధృతం, తత స్రెలాపమార్జనాయ భూమౌ నివేశితం, చిరం జైలే స్థాపనా దాపీతవర్ణవదనం, 

అవయవకై థీల్యాభావాత్ పసుప్తమివ స్థితం, దశరథం భూపతిం, ఉక్తవిశేషణే శయనే, సంవేశ్య 

శాయయిత్వా, సుదుఃఖితస్పన్ విలలాప. ౪2 

(క మితి.) కిం తే వ్యవసితం త్వయా కి మద్య వ్యవసితం? స్వర్షగమనాయేతి శేషః, ౬-౭ 

(యోగక్షేమ మితి.) తే వురే అయోధ్యాయాం, కః జనః, యోగక్షేమం స్వకీయపురయోగక్షే మం, 

కల్పయితా కరిష్యతి? స్వః న్వర్షం. ౮-౧౦ 
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లు 

విధవా పృథివీ రాజం స్త్వయా హీనో న రాజతే, 
హీనచందేవ రజనీ నగరీ (పతిభాతి మా. ల 

ఏవం విలపమానం తం భరతం దీనమానసం, 

అవీ ద్వచనం భూయో వసిష్మస్తు మహామునిః. ౧౦ 

(పేతకాగ్యాణి యాన్యస్య కర్తవ్యాని విశాంపతే, 

లా న్యవ్యః గం మహాబాహో [కియంతా మవిచారితం. ౧6 

తథేతి భరతో వాక్యం వసిష్యస్యా= భి పూజ్య కక్, 

బుత్విక్పురోహితా చార్యాం స్త్వరయామాస సర్వశ:. ౧౨ 

యే త్యగ్నయో నరెంద్రస్య చాగ్న్యగారా దృహిష్క్ట్పతళా:. 

బుత్విగ్భి ర్యాజకైశ్షైవ తే| హియంత యథావిధి. ౧ 

శిబికాయా మథారోప్య రాజానం గతచేతనం, 

బాష్నకంఠా విమనస స మూహు: పరిచారకా:. ౧౪ 

((పెతకార్యాణీతి.) విశాంపతే! (ప్రజానాం పత్యుః. ౧౧ 

(తథేతీతి.) బుత్విక్పురోహితాచార్యాఇ-బుత్విజో యజ్ఞ్హకర్మణి వృతాః, వురోహితాః వురో హిత- 
పరత్వేన గాంతికపొప్టి కాది కియా పవర్తకాః ః, అచార్యాః వసిష్టవామదేవాదయః, 'తయ్యాంచ ధర్మ 
కృత్యే చ శాంతికర్మ ణి పౌష్టికే, అధ్వరే య శ్చ కుశల స్పస్స్యా (దాజవురోహితఃి “ఉపనీయ వదే 
ద్వెద మాచార్య స్ప ఉదాహృత' ఇతి లక్షణమ్. ౧౨- 

(య ఇతి.) ఆగ్న్యగారాత్ అగ్నిగృహాత్, అంత శృవవత్వాత్ బహిః ; (పతిషాపితాః, అగ్నయో- 
గార ర్ల పక్యాదయః, యాజకై ఉప దష్టృభిః బుత్విగ్భిశ్చ, ఆ హియంత ఆనీయంత, ౧3౧౪” 
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(దశరథ స్యా౭.గ్ని సంస్కారః) 

హిరణ్యం చ సువర్ణం చ వాసాంసి వివిధాని చ, 

(పకిరంతో జనా మార్గం నృపతే రగతో యయుః. ౧౫ 

చందనాగరునిర్యానాలు సరళం పద్మకం తథా, 

దేవదారూణి చాహృత్య కేపయంతి తథా౭పరే. ౧౬. 

గంధా నుచ్చావచాం శ్చాన్యాన్, తత్ర గత్వా౭ఒథ భూమిపం, 

తత స్పం వేశయామాసు శ్చితామధ్యే త మృతిరజః. ౧ఈ 
6 

తథా వుతాశనం దత్వా జేపుస్రస్య త మృత్విజ:, 

జగుశ్చ తే యథాశా(స్త్రం తృత సొమాని సామగా:. ౧౮- 

(హిరణ్యమితి.) హిరణ్యం చ సువర్ణం చ రజతం చ సువర్ణం చ, తత్కృతవుష్పాణీత్యర్థః. ౧౫ 

(చందనాగరునిర్యాసా నితి.) చందనాగరునిర్యాసాళ - నిర్యాసో గుగ్గులుః “గుగ్గులుః కాల 

నిర్యాసా వతి నిఘంటుః, చందనాగరుజనితధూప దవ్యాణీతి యావత్. సరళం ధూపనరళం, 

పద్మకం సురభికాష్టవిశేషం, క్షేపయంతి, వురతః పార్శ్వతశ్చ (ధ్రియమాణసౌవర్ణరాజతాంగార 

ధానీషు ధూపార్థ మితి శేషః. చందనాదీని గంధాంతాని చితాకాష్ట [(దవ్యాణీ త్యేవ తు యుక్తం 

తడా క్షైేపయంతి దహనార్ధం చితా మకుర్వ న్నిత్యర్థః. ౧౬. 

(తత గత్వాఒథ భూమిప) మిత్యుత్త రశేషః. అథ చితాకల్పనానంతరం, తత్ర చితాసమీపే, 

గత్వా తం భూమిపం, చితామధ్యే, తతః శిబికాయాః, ఉద్ధృత్యేతి శేషః. సంవేశయామాసుః శాయయా 

మాసుః (తథేతి.) హుతాశనం దత్యా భరతేన దాపయిత్వా, జేవుః, పైతృమేధికమం(తవిశేషా నితి 

శేషః. తస్య, పరమ గత్యర్థ మితి శేషః. (తమితి.) హుతాశనవిశేషణం. హుతం [తేతాగ్నిమిత్యర్థః. 

తే ఉధాతృపభృతయః బుత్విజః. ౨౭-౧౮ 

[149] 
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శిబికాఖిశ్చు యానైశ్చ యథార్హం తస్య యోషితః, 
నగరా న్ని ర్యయు స్తత్ర వృద్ధ: పరివృతా స్తదా, ౧జా 

[పసవ్యం చాపి తం చక్రు; బుత్రిజోఒగ్ని చితం నృపం, 

ప్ర్రియశ్చ శోక సంతప్తా: కౌసల్యా పముఖా సవా. ౨ం 

(తౌంచీనామ్వ నారిజాం నినాద త్ర శుశువే, 

ఆర్తానాం కరుణం కాలే కోశంతీనాం సహసశ:. ౨౦ 

తతో రుదంత్యో వివశా విలప్తు చ పునఃపునః, 

యానేభ$ సృరయూతీర మవళేరు ర్యరాంగనా:. ౨౨ 

కృతక్కోదకం తే భరతేన సార్ధం నృపాంగనా మంత్రిపురోహితాశ్చ, 

(శిబికాభి రితి) యానైః అశ్వాదిభిః, వృద్ధిః సరిచారకై &. ౧౯ 

([పసవ్య మితి) ఆగ్నిచితం అగ్నిశయనం కృతవంతం, తం నృపం, బుత్విజః (స్ర్రైయశ్చ, 

{పసవ్యం సవ్యాపసవ్యం [పదక్షిణ మపపదక్షిణం చ చక్రుః. పాఠభేదః - (పసవ్యం అ్మపదక్షి ణం. 

ఇదం |పదక్రిణ స్యా వ్యులక్షణం, బరతశ్చే త్యర్థ సిద్దం ఇదం చాగ్నిదానాత్ వూర్వం శిబికా స్టే 

(పేతే. [కమస్యాఒవివక్షితత్వా దతోక్తం. దేశవిశేమాచారోఒయం వా. ౨౦-౨౨ 

(కృత్వేతి.) తాశ్చ తేచతే. వుమాంస్త్రియే త్యేకశేషః, దశాహం, కాలాధ్వనో రత్యంతసంయోగ 

ఇతి ద్వితీయా. భూమౌ శయానా ఇతి శేషః, “కియల్లబ్బాశనా భూమౌ స్వపేయు సే పృథక్పృథి 

గిత్యాశౌచినాం పృథక్ శయనం హి విహితం దుఃఖ మాశౌచం, వ్యనయంత అగమయకా, నను 

“మోడశాహేన భూపాలా” ఇతి క్షత్రియస్య షోడశాహాశాచసద్భావాత్ కథం దశాహమి త్యుచ్యత? ఇత్రి 

చేత్ సత్యం, “క్ష'తియస్తు దశాహేన స్వకర్మణి రత శుచి” రిత్యాదివిశేషశాస్తానుసారేణో క్షమితి 

న దోషః. ఆత (్రుణాం ప్రత పదక్షిణ ముదకదానం చ సూత్రాంతరో క్రం క్లేయం, తథా చితాస్థస్య 

1వదక్షిణం చ. అత వీవాహ బోధాయనః _ “ప్రదక్షిణమపి భాంధవాః కుర్వం త్యేవం మార్లేపి 
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(దశరథన్య అస్థిసంచయనం) 

పురం (పవిశ్యా౭ శుపరిత నేత్రా భూమౌ దశాహం వ్యనయంత దుఃఖం. ౨౩ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, షట్ప_ఫ్రతితమ స్సర్గః. 

ముత 

అథ సప్తస ప్తతితమ స్సర్గః 
రు మకర 5 ౦- 

తతో దశాహేఒతిగ తే కృతశౌచో నృవాత్మజ:, 

ద్వాద శేఒహని సంవాప్తే శాద్ధకర్మా జ్యకారయక్. ణః 

బాహ్మణేభ్యో దదౌ రత్నం ధన మన్నం చ పుష్కలం, 

వాసాంసి చ మహార్షాణి రత్నాని వివిధాని చ. వి 

చితా మారోప్య చితాయా మేనే త్యేకి ఇతి. అత ప్రేతేన సహాగ్న్యానయనం చితారోపణం సమంతక 

నుగ్నిదానం (పదక్షిణీకరణ ముదకదానం చశాహ మాశౌచేన భూమౌ శయనమిత్యేతావన్మాతం 

దేశకులస్కూతభేదేన జార్థ ఏదై హికవిశేష ఉక్త ఇతివా, (పధానో క్రిస్స్పర్వ గహణార్గమితి వో 

జ్ఞేయం. విప 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పేతాంబరాఖ్యానే, అరూధ్యాక ండవ్యాఖ్యానే, 

షట్స ప్తకితమ స్సర్గః. 

—- 5 కా 

అథ సప్రన ప్రతితమ స్సర్లః 

(తత ఇతి.) దశాహే, ఆతిగతే ఆతీతే, వీకాదశాహ ఇత్యర్థః. కృతశౌచః కృతశౌచాపాదక 

వుణ్యాహవాచననవ శాద్దాదిక ఇత్యర్థః. ద్వాదశేఒహని, (జాద్దకర్మాణి షోడశ మాసికాని సపిండిీ. 

కరణాంతానీ త్యర్థః. అకారయత్ ఆకరోది త్యర్థః, స్వార్ధే ణిచ్, ౧-౨ 



1188 శ్రీమ్నదామాయజణజి, గోవింద రాజీయవిశి షే 

బాస్తికం బహుశుక్షం చ గాశ్చాపి శతశ స్తదా, 

దాసీదాసం చ యానం చ వేశ్మాని సుమహాంతి చ. 

[వాహ్మజేభ్యో దదౌ పుత్రో రాజ్ఞ స్తస్యార్థ్షదైహికం, తళ 

తత: ప్రభాతసమయే దివసేఒథ 1తయోద శే, 

ఏలలొప మహాబాహు ర్భరత శోకమూర్చితః:, 

శబ్ధా౭_పిహితకంఠస్తు శోధనార్థ ముపాగత:. x 

చితామూలే పితు ర్వాక్య మిద మాహ సుదు:ఖిత:, Ay 

తౌత యస్ని న్ని సృష్టో౭_హం త్యయా [భాతరి రాఘవే. 

తస్మిక వనం ప్రవ్రజితే శూన్యే త్యక్తో=.స్మ హం త్వయా, ౬4 

(బా స్తికమిత్యాది,) బస్తానాం ఛాగానాం సమూహో బా స్థికం, ఛాందస ఫక్ - “అజా ఛాగీ 

తుబ శ్చాగ బన చ్చాగలకా అజి ఇత్యమరః, బహుకుక్టమితి ఛాగవిశేషణం. రజతం వా, పితృ 

1పయళ్వాత్ “శుక్లో యోగాంతరే శ్వేతే శుక్లే చ రజతే తథే” తి విశ్యః. దాసీదాసం, గవాశ్వ పభృతిత్వా 

దేకవద్భావః. ఉర్ధ్వం దేహా దూర్శ్వదేహః, తతభవ మౌర్డ ్యదై హికం. ఊర్ల ్ వదేహాచ్చేతి వక్తవ్య 

మితి రక్. తళ 

శబ్దాపిహితకంఠః రోదనద్వనినా వ్యాప్తకంఠః, శోధనార్ధం స్థలశోధనార్థం “దహనదేశముద 

కుంఖె స్ప్వవోక్షతి తి సూ తాత్. అస్థిసంచయనార్డ మిత్యర్థః, సావశేషాస్థినిచయ ఇతి వక్ష్యమాణ 

త్వాత్, (తయోదశేఒప్యస్థిసంచయనం సూతాంతరే చృశ తే. యధథాహ బోధాయనః - 

“ద్వితీయేఒహ్ని యుగ్మదివసే ష్వర్ల మాసాక౯ా మాసానృతూక సంవత్సరం వా సంచయనం 

కుర్యా” దితి. ౨ 

(చితామూల' ఇత్యర్టం. Ay 

(తాతేతి ) నిసృష్టః దతః, (ప వజితే (పష వాజితే, ఛాందసో [హస్వః, ౬1-౭4 
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వనీ 

(దశరథ స్య అసి సంచయనం) 

యస్యా గతి రనాథాయా: పుత: (ప్రవాజితో వనం. 

తా మంవాం తాత కౌసల్యాం త్యక్త్వా త్వం క్వ గతో నృప, ey 

దృష్ట్వా భన్మారుణం తచ్చ దగ్గాస్థి్థానమండలం. 

పితు శ్శరిరనిర్వాణం నిష్టనజ విషసాద స్క వా 

సతు దృష్ట రుదళా దీన: పపాత ధరజీతలే 

ఉత్లాప్యమాన శ్శకస్య యంతధ్వజ ఇవ చ్యుతః, జా 

అభిపేతు స్తత స్సర్వే తన్యాఒ మాత్యా శ్నుచివతం. 

అంతకాలే నిపతితం యయాతి మృషయో యథా, coy 

(దృషహ్రైతి.) భస్మారుణం భస్మయుక్తమరుణం చ. అరుణత్వ మతిదగ్ధత్వాత్. పితుః 

-శ రీరనిర్వాణం = శరీరం నిర్వాష్యతే వినాశ్యతేఒస్మిన్నితి శరీర నిర్యాణం, అధికరణే ల్యుట్, 

ోనిర్వాణో నిర్వృతే మోక్షే వినాశే గజమజ్జని ఇతి వైజయంతీ, నిష్టనకా నితరాం స్తనకా, 

అభిని స్తన శృబ్దసంజ్ఞాయా మితి షత్వం, పాఠభేదః - భస్మారుణం భస్మనా అరుణం అవ్యక్త 

రాగం, దగ్గాస్థి్థానమండలం-దగ్గానా మస్థ్నాం యాని న్లానాని విన్యాసవిశేషాః, తేషాం మండలం 

సమూహం, దృష్ట్వా, అస్థిమండలం డృష్ర్వైత్యర్థ సిద్ధం. పితుః శరిరనిర్వాణం శరీరవినాశం (పతి 

-నిష్టనకా నితరాం రోదనశబ్దం కుర్వజు, విషసాద దుఃఖితో=_భూత్, vy 

(స ఇతి.) ఉత్భాప్యమానః రజ్జుభి రుత్భాప్యమానః, చ్యుత్తః (సస్తః, శకస్య యంత బద్దో 

-ధ్వజో యం తధ్య్వజః రజ్ఞుయుక్తొ ద్వజ ఇవ, పపాత. యథా యంతపతనాత్ ధ్వజపతనం వీవం 

-రాజపతనాత్ భరతపతనమితి భావః, ౯ 

(అభిపేతు రితి.) అమాత్వ్యాః జ్ఞాతయః, [శుచివతం తం, అంతకాలే వుణ్యక్షయకాలే, 

నిపతితం యయాతిం, బుషయః; దౌహ్మతభూతా ఇవ. అభిసేతుః, nou 



1190 (శ్రీమదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిస్పే 

శతుఘ్న శ్చాపి భరతం దృష్టా శోక పరిప్పుతం. 

విసంజ్ఞ్లో న్యపతద్ భూమౌ భూమిపాల మనుస్మరకా, ౧6 

ఉన్మత్త ఇవ నిశ్చేతా విలలాప సుదు:ఖిత:. 

స్మృత్వా పితు ర్లుణాంగాని తాని తాని తదా తదా, ౧౨౪. 

మంథరాప్రభవ స్తీవః కైకేయీగ్రాహసంకుల:, 

వరదాన మయో౭ఒ కోభ్యోఒమజ్ఞ జయ చ్చోకసాగర:, ౧౩౪... 

సుకుమారం చ బాలం చ సతతం లాలితం త్వయా. 

క్వ తాత భరతం హిత్వా విలపంత౦ం గతో భవాకా, ౧౪౫ 

నను భోజ్యేషు పానేషు వస్తే ష్వాభరజేషు చ. 

ప్రవారయసి న స్పర్వాం స్త న్న: కోఒన్య: కరిష్యతి, య, 
వనాల 

అవదారణకాలే తు పృథివీ నాఒవదీర్యతే. 

యా విహీనా తయా రాజ్ఞా ధర్మజ్లే న మహాత్మనా, ౧౬౪ 

(శత్తుఘ్న ఇతి,) భరతపతనావధి శతుఘ్నస్య ధైర్యం స్థితం. తత్పతనానంతరం తు 
భూమిపాల మనుస్మ రజా న్యపతత్, 2౧౪- 

(ఉన్మత్త ఇతి.) గుణాంగాని, గుణా నంగాని చేత్యర్థః, తదా తదా తాని తాని తత్తత్కాలో 

చితాభిమత పదానోపలాలన నకరాణి గుణాంగాని. 6౨4. 

(మంథరేతి,) మంథరేతి సగరవ్యావృత్తిః, తీవః అగాధ ఇతి యావత్, అమజ్ఞయత్, అస్మా 
నితె శేషః. ౧8౪-౧౪౪ 

(నన్వితి. | పవారయసి వీష్యాభరణాదిషు కిం తవేష్టం గృహాజేతి (పకర్షేణ స్వయం [గాహ- 
యసి, త త్స్ర)వారణం. OxU 

(అవదారణేతి.) యా పృథివీ, ధర్మజ్ణే న త్వయా విహీనా, నావదీర్యతే న భిద్యతే స్వయ 



అయోధ్యాకాళ్డే-సప్తసప్తతితమస్సర్ల : 1191 

(దశరథస్య అస్థసంచయనం) 

పితరి స్వర్గ మాపన్నే రామే చాఒరణ్య మాశ్రిళే. 

కిం మే జీవిత సామర్థ్యం |ప్రవేత్యామి హుతాశనం, ౧౭౪4 

హీనో భాత్రా చ పితా చ శూన్యా మివ్వాకువాలితాం. 

అయోధ్యాం న |ప్రవేక్యామి (ప్రవేజ్యామి తపోవనం, అలం 

తయో ర్విలపితం [శుత్వా వ్యసనం వాఒన్వ వేకు తక్. 

భృశ మార్తతరా భూయ స్పర్వ వివాఒనుగామిన:, ౧౯ 

తతో విషణ్ణా పిశాంతౌ శతుఘ్నభరతా వుభౌ, 

ధరణ్యాం సంవ్యవేశ్తుకాం భగ్న శృంగా వివర్షభౌ, ౨౦౪ 

తత: ప్రకృతమాకా వైద్య: పితు రేషాం పురోహితః. 

వసిష్టో భరతం వాక్య ముక్టాప్య త మువాచ హ, ౨0౪ 

యుతి శేషః. సా, అవదారణకాలే తు |పళయకాలే=.పి, నావదీర్యతే, నావదీర్యేతే త్యర్థః, పాఠభేదః- 

=అవదారణకాలే త్వద్విహీనతయా అవదారణస్య (ప్రాప్తకాలే. అవదారణకాలత్వే హేతుః (త్వయా 

విహీనేతి.) ధర్మతజ్హేన మహాత్మనా త్వయా రాజ్ఞా వతాదృశ గుణాఢ్యేన త్వయేత్యర్థ:. విహీనా యా 

సా పృథివీ అవదారణకాలే నావదీర్యత ఇత్యన్వయః, ౧౬ 

(సితరీతి,) జీవిత సామర్థ్యం జీవనశక్తిః, ౧౭౪-౧౮4 

(తయోరితి.) అర్హ తరాః, అస న్నితి శేషః, ౧౯౮ 

(తత ఇతి.) విశాంతౌ విశేషేణ [శాంతౌ, వ్యవేష్టైతాం వ్యలుశేతాం, ౨౦౪ 

(తత ఇతి.) ' పకృతిమాకా (పశ స్రస్వభావః 'పకృతిః పంచభూతేషు స్వభావే మూలకారణి 

ఇతి వైజయంతీ. వై ద్యః విద్యాం తత్వజ్ఞాన హేతుభూతాం వేదాంతవిద్యాం వేదేతి వైద్యః, వేదాంత 

_విద్యాధిగతపరావరతత్స్వయాథాత్య్మ విజ్ఞానః. సర్వజ్ఞ ఇతి యావత్. తదధీతే తద్వేదే త్వణ్. 

“సర్వజ్ఞ భిషజా వైద్యా వి త్యమరః. (వీషామితి) బహువచననిర్దేశో బుద్ధిస రామాద్య పేక్షయా. 

ముడు; దశరథస్య. zy 
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[తయోదశోఒయం దివసః: పితు ర్యృత్తస్య తే విభో. 

సా౭_వశేషాస్థినిచయే కి మిహ త్వం విళంబసే, ౨౨౮ 

త్రీణి ద్వంద్వాని భూతేషు పపవృత్తా న్యవిశేషత:. 

తేషు చాఒపరిహా ర్యేషు నైవం భవితు మర్షసి, తల 

సుమం[తశ్చాపి శత్రుఘ్న ముత్ణాప్యా౭_భి ప్రసాద్య చ, 
శావయామాస తత్త్వజ్ఞ స్సర్యభూతభవాభ వా, వళ 

ఉర్గితౌ చ నరవ్యాఘౌో (ప్రకాశేతే యశస్వినా. 
వర్వాతపపరిక్లిన్నౌ పృథ గిందధ్యజా వివ, Dy. 

అ(శూణి పరిమృద్న ంతౌ రక్తాతె దీనభాషిణా. 
అమాత్యా స్వరయంతి స్మ తనయా చాఒపరా; [క్రియా:. ౨౬౮ 
ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, సప్రసప్రతితమ స్సర్ష;. 

———— నానన 

(త్రయోదశ ఇతి.) వృత్తస్య సంస్కృతస్య, తయోదశోఎయం దివసః, సావశేషాస్థినిచయే. 
అస్థసంచయనాఖ్యే కర్మ ణ్యవశిష్ట ఇత్యర్థః. దశాహమధ్యే శాస్త్రవిహితం (పధానావయవాస్థిసం. 
చయనం కృతం, | తయోదశే దివసే తద్దేశీయ శిష్టాచార పాప్తస్టలశోధన వూతం కృత మితి న 
స్పృతివరోధ ఇత్యప్యాహుః. స్పృతి క్చా౭=.స్మాభి ర్లర్శితై వ. ౨.౨౪. 

(తీబీతి) 'ఆశనాయాపిపాసే ళోకమోహా జరామృత్యూ” ఇత్యుకాని (తీణి ద్వంద్వాని. 
భూతేషు జంతుషు, అవిశేషత; (పవృతాని, తేషు చాఒపరిహార్యేషు (పాప్రేషు, త్వ మేవం భవితుం 
నార్హసి అబ్బ వ న్మోహేన (పలపితుం నార్హసి. ౨౩౪. 

(సుమంత్ర ఇతి) భవాభవా సర్వభూతోత్ప త్తివినాశా, SY 

(అాణీతి.) పరిమృద్నంతౌ మార్ణయంతౌ, తనయో రాజపు|తౌ, అపరా! (కియాః 
అస్థిసంచయనాదికాః, (పతీతి శేషః, 

౨౬ ౪. 
ఇతి శ్రీ గోవిందరాజవిరచితే, శ్రిరామాయణభూషణే, పీతాంబరా 

సప్తస ప్పతితమ స్సర్గః. 

కు సటైనాకామాా: 

ఖ్యానె, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యా నే. 
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అథ యాతాం సమాహంతం శ తుఘ్నో లక్షుకానుజః, 

భరతం శోక సంత ప్ర మిదం వచన మబవీక్. ౧ 

గతి ర్య స్సర్యభూతానాం దుఃఖే కిం పున రాత్మన;, 

స రామ స్పత్తసంపన్న : (స్త్రియా పవాజితో వనం. చ 

బలవాకా వీర్య సంపన్నో లక్షుజో నామ యో౭ప్యసొ, 

కి న్న మోచయితే రామం కృత్వా స్మ పితృ్ళని!గహం. 3- 

పూర్ణ మేవ తు ని[గాహ్య సమ వేక్ష్యు నయానయా, 

ఉత్సథం య స్నమారూఢో నార్యా రాజా వశం గతః. ౪ 

అథ ఆష్టస ప్రతితమ స్సర్గః 

పా 

(ఆధథేత్యాది.) ఆథ అపర కియాం నిర్వర్త్య గృహం పతి గమనానంతరం, య్మాతాం రామ 

సమీపగమనం, సమీహంతం సమీహమానం, య్మాతోద్యు క్ర మిత్యర్థః, ౧ 

(గతి రితి.) సర్వభూతానాం |పాణిమ్మాతస్య, దుఃఖే సతి యో గతిః, సః ఆత్మనో దుఃఖే సతి. 

గతిరిత్సి కం వునః కిం వక్తవ్యం ? వీవం దుఃఖనిస్తార క్షమో రామః, సత్పసంపన్నోఒపి. 
బలసంపన్నో=సి స్ర్రైయా అత్యంతాబలయా, వనం [పనవాజితః. ఇద మత్యంతచ్చిత మితి 

భావః. వ్ 

పితృపరతంతో రామః కింకరో త్విత్య తాహ (బలవా నిత్యాదినాగ నామేతి కుత్సనే. “నామ 

(పకాశ్య నంభావ్య క్రోధోపగమకుత్సని ఇతి వైజయంతీ, లక్ష్మణో నామ యోఒపీ త్యనాదరో క్రి. 

అసౌ సితృన్మిగహం కృత్వాపి రామం వనవాసాత్, కిం న మోచయితే స్థ కిం న మోచితవాకా, ఇద 

మప్యపర మాశ్చర్య మితి భావః. శ 

పితృన్నిగహే దోషో నాస్తే త్యాశంకాం పరిహరతి (వూర్వ మిత్యాదినా,) యో రాజా నార్యా 
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ఇతి సంభాషమాణజే తు శత్రుఘ్నే లక్మణాఒనుబే, 

పాగ్గారే౭=.భూ త్రదా కుట్లా సర్య్మాభరణభూషితా. ౫ 

లిపా చందనసారేణ రాజవస్తాణి బిభకీ, 

విపిధం వివిథై స్తై పై ర్ఫూషశణైశ్చ విభూషితా. ఓ 

మేఖలాదామభి శ్చిత్రై ర న్యైశ్చ శుభభూష జై:, 

బఖాసే బహుభి ర్బద్దా రజ్జుబ ద్ధేవ వానరి. తి 

తాం సమీక్యు తదా ద్వార్న్హా స్సుభృశం పాపకారిణీం, 

గృహాత్యా కరుణాం కుబ్బాం శతుఘ్నాయ న్య వేదయ౯. లా 

వశం గతః, ఉత్పదం సమారూఢః అపథం |పాప్తః, సః, నయానయో నీత్యనీతీ, సమవేక్ష్య 

సమ్మ గ్విచార్య, వూర్వ మేవ అన్యాయ(పవృ త్రిస మాపనాత్ వూర్వమేన, నిగ్రాహ్య ఇతి యోజనా. ౪ 

( ఇతీతి.) కుబ్బా పాగ్ద్వారేఒభూత్ స్వాభిలషితో భరతాభిషెకః కదా భవిష్యతీ త్యవసరం 

(పతిక్షమాణా భరతశతుఘ్నాధిషస్టితరాజగృహస్య [పాగ్ద్వారే దైవా దాగతాఒఖూత్. x 

(లిప్తేతి.) చందనసారేణ చందనపంకేన, రాజవస్తాణి రాజార్షవస్తాణి కై కేయీదత్తాని, 

కంచుకాంతరియో తరీయాదిభేదా దృహువచనం. (తైసై రితి.) త తదవయవోచితత్వ ముచ్యతే. 

వీకై కాభరణే రత్న ఖచితత్వాదివై విధ్య మాహ (వివిధై రితి) వివిధ మితి [క్రియావిశేషణం తేన 

భూషణ సంస్థానవిశేష ఉచ్యతే. ౬ 

(మేఖలాదామభి రితి.) భూషణశబ్దోఒపి మేఖలాదామభిన్నపర;ః, గోబలీవర్షన్యాయాత్, 

అన్న్యైః మేఖల్మాపదేశధారణీయై;, బద్దేతి విశేషణాత్ భూషణాని బంధన స్థానీయాని, న తు 

శోభాకరాణి త్యుక్తం. ౭" 

(తా మితి) అకరుణాం నిర్ణయాం. లా 
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(శతుఘ్నేన మంథరాయా నిగహః, 

యన్యాః కృతే వనే రామో న్యస్తదేహశ్చ వ: పితా, 
సేయం పాపా నృశంసా చ తస్యాః కురు యణామతి. డా 

శ తుఘ్న శ్చత దాజ్ఞాయ వవనం భృూశదు:ఖిత:, 

అంతఃపురచరాజా స్సర్యా నిత్యువాచ ధృతవ్రత:. ౧౦. 

తీవ్ర ముత్సాదితం దుఃఖం భాత్యాణాం మే తథా పితుః, 

యయా సేయం నృశంసస్య కర్మణః: ఫల మశ్ను తాం. ౧౧. 

ఏవ ముక్తా తు తేనాఒ౭౬శు సభీజనసమానృతా, 
గృబాతా బలవ త్కుజ్దా సా తధ్భృ్హహ మనాదయక్. ౧౨ 

తత స్పుభృశసంక ప్ర స్తస్యా స్పర్వ సృఖిజన:, 

[కుద్ధ మాజ్జాయ శతుఘ్నం విపలాయత సర్వశః. ౧౩ 

ఆమంత్రయత కృత్న్నశ్న తస్యా స్సర్వ స్నఖీజకః, 
యథాఒ౬ఒయం సముషక్రాంతో ని శేషా న్నః క రిష్యతి. ధలు 

సానుకోశాం వదాన్యాం చ ధర్మజ్ఞాం చ యశస్వినీం, 

కౌసల్యాం శరణం యామ నా హి నోఒస్తు ధ్రువా గతిః ౧౫ 

(యస్యా ఇతి.) వనే, అభూ దితి శేషః. కురు, శిక్షణ మితి శేషః, ౯-౧౨. 

(తత ఇతి.) విపలాయతేతి ఉప సర్గస్యాయతా వితి రేఫస్య లత్వం, ౧౩ 

(ఆమం త్రయతేతి.) ఆమంత్రయత అన్యోన్య మాహ్వయత్, తస్యా స్పర్వ స్పభఖీజనః, కృత్స్నవి 
తదితర స్సర్వోఒపి జనః, యథా యేన (పకారేణ, అయం శ్యతుఘ్న:ః, ఉపుకాంతః, తథా, నః 

నిశ్శేషాజ కరిష్యతి, జనాపేక్షయా వుంస్త్యం. వదాన్యాం వల్లువాచం “వదాన్యో వల్లువాగపీ” త 
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స చ రోషేణ తామాక శృతుఘ్న శ్యతుతాపన:, 

విచకర్ష తదా కుబ్జాం |కోశంతీం ధరణీత లే. ౧౬ 

తస్యా హ్యాకృష్యమాణాయా మంథరాయా స్తత స్తతః, 

చిత్రం బహువిధం భాండం పృథివ్యాం త ద్య్యశిర్యత, ౧౭ 

తేన భాండేన సంస్తీర్ణం శ్రీమ ద్రాజని వేశ నం, 

అశోభత తదా భూయ శారదం గగనం యథా. ౧౮ 

స బలీ బలవత్కోధా ద్భృహీత్యా పురుషర్షభ : 

కైకేయీ మభినిర్భర్హృ్య బభాషే పరుషం వచః. ౧౯ 

తై ర్వాక్షైః పరుషై ర్హుఃఖి: కైకేయీ భృశదు:ఖితా, 

శత్రుఘ్న భయసంత్రస్తొ పుత్రం శరణ మాగళతా. <0 

వైజయంతి. కౌసల్యాం శరణం యామః. సా నో (ధునా గతి రస్త్వి త్యనోన్య మాహ్వయ 

దిత్యన్వయః. ౧-౧౬ 

(తస్యా ఇతి») భాండం భూషణం, 'వణిజ్మూలధనే పాతే భాండం భూషాఒశ్వ 

-భూషమో' రితి వై జయంతీ. పృథివ్యాం, త ద్వ్యశీర్యత విశిర్ల మాసేక్, పాఠభేదః - పృథివ్యాం, 

తద్విశిర్యతే విశీర్ల మాసీత్. ౧౭ 

(తేనేతి.) శారదం (ప్రసన్న నక్షత మిత్యర్థః, ౧౮ 

(స ఇతి) బలవత్కోధాత్ అతీవ [కోధాత్, కై కేయీ మభినిర్భ ర్స త్యనేన మంథరామోచ 

నార్గం తదా కైకేయీ సమాగతే త్యవగమ్యుతే. ౧౯ 

(తై రతి,) 'శతుఘ్నభయసంతస్తా వుతం శరణ మాగతే” త్యనేన భర్హ్సృనానంతరం తాం 

1పహర్తు మవ్యుద్యుక్తవా నితి సూచ్యతే, | "౨౦ 
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(శతుఘ్నేన మంథరాయా నిగహః) 

తాం |పేక్యు భరత: క్రుద్ధం శత్రుఘ్న మిద మబ్రపీక్, 

అవధ్యా స్పర్వభూతానాం [పమదా: క్షమ్యతా మితి, శిం 

హన్యా మహ మిమాం పాపాం కైకేయీం దుష్టచారిణిం, 

యది మాం ధార్మికో గామో నాఒసూయే న్మాతృఘాతుకం. విం 

ఇమా మపి హతాం కుప్టాం యది జానాతి రాఘవః, 

క్వాం చమాం చ హి భర్మాత్మా నాఒభిభెషెమ్యతే ధువం. ౨౩ 

భరతస్య వచ శ్రుత్యా శతుఘ్నో లక్ష్కుణానుజ:, 

న్యవర్తత తతో రోషా తాం ముమోచ చ మంథరాం. ౨౪ 

సా పాధమూలే కైకేయ్యా: మంథరా నిపపాత హ, 

నిశ్వసంతీ సుదుఃఖార్తా కృపణం విలలాప చ. ౨౫ 

శత్రుఘ్న వికేపవిమూఢసంజ్ఞాం సమీక్యు కుబ్దాం భరతస్య మాతా, 

శనై సృమాశ్వాసయ దార్తరూవూం కైంచీం విలగ్నామివ వీక్షమాణాం. 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ఆష్టసప్రతితమ స్సర్గః, 

bb ౬ 

(తా మితి.) క్షమ్యతా మిత్యబవీ దిత్యన్వయః. ౧ 

(హన్యా మితి.) నాసూయేత్ న గర్హైత. ౨౨ 

మా భూ న్మాతృహత్యా, సర్వకుహనామూలభూతేయ మేవ కుబ్బా హన్యతా మిత్యశ్రాహ 

శ(ఇమా మిత్యాదినా.) నాఒభిభాషిష్యతే, ఇత్యబ్రనీ దిత్యనుకృష్ణేన వూర్వేణ సంబంధః, ౨౩-౨౫ 

(శ్యతుఘ్ను విక్షేపవిమూదనంజ్ఞా మితి.) విక్షేపో (భామణం, తేన విమూఢసంజ్ఞాం అన్యధా 

యూత మతిం, విలగ్నాం వాగురాలగ్నా మితి భావః, వివిగ్నా మితి పాఠే-కంపవతీ మిత్యర్థః, ౨౬ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, 
అష్టస ప్రతితమ స్సర్గః. 
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అథ వీకోనాశీతితనము స్సర్గః. 

ఎ ఎట = టో 
ఆదాన కా కట్ ఎ నా 

తత: ప్రఖాతసమయే దివసే చ చతుర్దశే, 
సమేత్య రాజకర్తారో భరతం వాక్య మబువకా. డా 

కానా 

గతో దశరథ స్వర్గం యోనో గురుతరో గురుః, 

రామం ప్రవాజ్య వై జ్వేష్టం లక్నుణం చ మహాబలం, ౨ 

త్య మద్య భవ నో రాజా రాజపుత్ర మహాయశ:, 

సంగత్యా నాఒపరాధ్నోతి రాజ్య మేత దనాయకం. ®.. 

అభిషేచనికం సర్వ మిద మాదాయ రాఘవ, 
పతీతతే త్వాం స్వజన శేజయశ్చ నృపొత్మజ. ౪ 

రాజ్యం గృహాణ భరత పితృపైతామహం (ధ్రువం, 

అభిషేచయ చాత్మానం పాహి చాఒన్మా న్నరర్ణభ. %.. 

అథ వీకోనాశీతితమ స్సర్గ! 
అ 

(తతః (పభాత ఇత్యాది.) తయోదశదివసపర్యంత మపర కియాన్యాపృతత్వా చ్చతుర్దశ 

ఇత్ఫుక్రం. సమేత్య వీకీభూయ, గ 

ఎపీ ' (గత ఇతి.) గురుతరో గురుః, పరమగురు రిత్యర్థః, 

(త్వ మితి, “రాజానం (పథమం విందే త్తతో భార్యాం తతో ధని మితి మాతాష్మితాదే రపి. 

రాజ్ఞ, వీవాంతరంగరక్షకత్వోపదేశాత్  ఆనాయకమ సప్యేతద్రాజ్యం, సంగత్యా దైవయోగేన, 

నా&పరాధ్నోతి రాజ్యుస్థ జనజాత మన్యోన్యం న (దుహ్యతీ త్యర్థః. సు 

(పకృళాభిముఖ్యను ప్యస్తిత్యాహ (ఆభిషేచనికం) అభిషేక (పయోజనం పదార్ధ జాతం,... 

స్వజనః అమాత్యాదయః, |శేణయః నై గమాః, (పతీక్షంత ఇతి విపరిణామః,. Ve 
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(భరతేన స్వపట్టాభిషేకకిరస్కారః) 

అభి షేచనికం భాండం కృత్వా సర్వం (పదకిణం, 

భరత స్తం జనం సర్వం (ప్రత్యువాచ ధృత|వతః. కు 

'జ్యేష్టస్య రాజతా నిత్య ముచితా హి కులస్య నక, 

నైవం భవంకో మాం వక్తు మర్షంతి కుశలా జనాః. తి 

రామః పూర్వో హి నో భాతా భవిష్యతి మహీపతిః, 

ఆహం త్వరణ్యి వత్స్యామి వర్హాణి నవ పంచ చ, లా 

యుజ్యతాం మహతీ సనా చతురంగమహాబలా, 

ఆనయిష్యో మ్యహం జ్యేష్టం ఖాతరం రాఘవం వనాక్. జా 

అభి షేచనికం చైవ సర్వ మేత దుపస్కృతం, 

పురస్కృత్య గమిష్యామి రామహేతో ర్యనం ప్రతి. 9 

తత్రైవ తం నరవ్యాఘ్ర మభిషిచ్య పురస్కృతం, 

ఆనేష్యామి తు వై రామం హవ్యవాహ మివాధ్వరాక్. అం 

(ఆభిషేచనిక మితి భాండం ఉపకరణం, = 

(జ్యేష్ట స్యేతి.) రాజతా రాజత్వం, ౭ 

(రాను ఇతి.) వత్స్యామి, రామ పతినిధిత్వేనేతి శేషః, లా 

(యుజ్యతా మితి ) ఆనయిష్యామీ తత ఇ డార్షః, జా 

(అభిషేచనిక మితి) ఉపస్కృతం సంస్కృతం, ఉపకరణ మితి వాఒర్థః, రామహేతోః 

వామాభిషేకార్థం. ౧6 

(కతై౨ వేతి) వురస్కృతం వూజితం-'వురస్కృృతః వూటితే స్యా దభియు క్రేఒగతః కృతి 
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న సకామాం కరిష్యామి స్వా మిమాం మాతృ గంధినీం, 

వనే వత్స్యా మ్యహం దుర్గే రామో రాజా భవిష్యతి. ౧౨ 

[కియతాం శిల్పిభి; పంథా స్పమాని విషమాజి చ, 

రతీ.ణ శ్చానుసంయాంతు పథి దుర్గవిచారకా:. ౧౩- 

వివం సంభాషమాణం తం రామహేశతో ర్నృపాత్మజం, 

(ప్రత్యువాచ జన స్సర్వ శీ)మద్యాక్య మనుత్తమం. oy 

ఏవం తే భాషమాజణనస్య పద్మా శ్రీ రపకిష్టతాం, 

యస్త్వం జ్యేష్మే నృపసుతే పృథివీం దాతు మిచ్చసి. ౫ 

ఇతి వైజయంతీ. యద్వా, వురస్కృతం స్వజనదర్శనేనా౭భిముఖీకృత మిత్యర్థః. అధ్వరాత్- 

యాగశాలాయాః, హవ్యవాహం (తేతాగ్నిం. ౧౧ 

(నేతి) మాతృగంధినీం కేవలమాతృవ్యపదేశాం, లేశమ్మాతమాతృభావా మితి వా, 'గంధో 

లేశే మహీగుణి ఇతి వై జయంతి. ౧-౨ 

(1కియతా మితి.) తత్సమీపగమనాయేతి శేషః. విషమాణి నిమ్నోన్నతస్థలాని, పమాని 

(కియంతాం, పథి దుర్గవిచారకా। మార్లే దుర్శస్థలశోధకా:, యద్వా, దుర్గాభిజ్ఞా రక్షిణ:. ౧౩. 

(చీవ మితి.) రామహేతోః అను త్త్రమం శ్రీమద్వాక్యం వీవం సంభాషమాణం (పత్యువాచేకి 

సంబంధః. ణా 

(వవ మిత్సి వద్మా పద్మాలయా, శ్రీః, తే ఉపతిష్టతాం -త్వత్సమీపే అనపాయినీ తిస్టత్వి 
త్యర్థః. నృపసుతే నృపసుతాయ, స వీవ నుతః, జ్యేష్టత్వాత్-.ఇతరే కామజాః స్మృతా” ఇతి 
వచనా దితి భావః అవు 
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(భరతస్య శ్రీరామానయనయ్యాకాసన్నాహః) 

అనుత్తమం తద్వచనం నృపాత్మజప్రభాషితం సంశవజే నిశమ్య చ, 

(పప్రహర్షజా స్తం పతి బాప్పబిందవో ని కేతు రార్యానననే!తసంభవాః. ౧౬. 

ఊచుప్తే వచన మిదం నిశమ్య హృషా స్పామాత్యా స్పపరిషదో వియాతశోకా:. 

పంథానం నరవర భక్తిమాజా జనశ్చ వ్యాదిష్టా స్తవ వచనాచ్చ శిల్పివర్గ:. ౧౭ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ఏకోనాశీతితమ స్సర్గః. 
— హా — 

అథ ఆీతితమ స్సర్గః 

అథ భూమి (పదేశజ్ఞా స్పూత్రకర్మవిశార దాః, 

స్వకర్మాభిరతా శూరా: ఖనకా యం|త్రకా స్తథా. ద 

(అనుత్తమ మితి.) సం్యశవణే రామానయన (ప్రతిజ్ఞావిషయే, “ఆగూ సంగరసంధాః (పతిశవ 

స్సంశవః పతిజ్ఞా చేతి హలాయుధః, నిశమ్య, స్థితానా మితి శేషః, ఆర్యానననే తసంభవా 

ఇత్యత ఆర్యే త్యవిభ క్రికనిర్దెశః. ఆర్యాణా మితి యావత్. ౧౬ 

(ఊచు రితి.) హే నరవర, తన వచనాత్, శిల్పివర్షః, భక్తిమాకా జనః రక్షకజనశ్చ, 

పంథానం (పతి, వ్యాదిష్టాః అజ్ఞపాః, ఇతీద మూచు రితి సంబంధః. ౧౭ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యా నే, 

వీకోనాశీతితము స్సర్గః 

శక 3 
అథ అకితితమ స్సర్లః 

(అథేత్యాది.) భూమి(పదేశజ్ఞాః నిమ్నోన్నతాదిపదేశజ్ఞాః, యద్వా, నానాదేశవిదః, సూత 

కర్మ విశారదాః, సూతకర్మణి నిర్జల పదేశే ష్వగ ధవా పేకూపాది జలోద్దార సూ తకర్మణి, విశారదాజ 
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శే202 శ్రీమద్రామాయకే, గోవిందరాజీయవిశిస్పే 

కర్మాంతికా స్ప్రపతయ: పురుషా యంత్రకోవిదా:, 

తథా వర్ధకయ శ్రైవ మార్గిబో వృడతడుకా:. ౨ 
కూపకారా స్పుధాకారా వంశకర్మకృత స్తథా, . 

సమర్ధా యే చ దష్టార: పురత స్తే (పకస్థిరే. a 

స తు హర్షా త్త ముద్దేశం జనౌఘో విపుల: ప్రయాకా, 
అశోభత మహావేగ స్పముద్ర ఇవ పర్వణి. ౪ 

చే స్వవారం సమాధాయ వర్త్మకర్మణి కోవిదాః, 

కరతై ర్వివిధోపేతై: పురస్తా త్సంప్రతస్థిరే. x 

సమర్గాః. యద్వా, సూతైె9ః కర్ష సూతుకర్మ, తత విశారదా స్పమర్ధాః, తంతువాయా ఇత్యర్థః, 

స్వకర్మాభిరతాః మార్లరక్షణాది స్వకర్మసావధానాః, ఖనకాః ఖననోపజీవినః, సురంగాదికృత 

ఇత్యర్థః. యం|తకాః మహాకుల్యాదితరణాయ కాష్టాదినా ఉపయం,(తప్రవర్తకాః, వాగురికా వా. 

కర్మాంతికాః-కర్మణి అంతోఒవసాన మేషా మస్తీతి కర్మాంతికాః, పరికల్పిత కర్మకారిణ:, భృతి 

జీవిన ఇతి యావత్, స్రపతయః కారవః, “స్థపతిః కారుభేదేఒ పే” త్యమరః. వురుషాః అధ్యక్ష రాజి 

వురుషాః, యం తకోవిదాః క్షే పణీయాదియం[(తకరణ సమర్రాః, వర్ధకయః తక్షాణః = 'తక్షాతు వర్ధకి"” 

రిత్యమరః. మార్గిణః మార్గ్లసమీకరణసమర్ధాః, వృక్షతక్షకాః మార్షనిరోధక వృక్షచ్చేదకాః, కూప 

"కారా; కూపనిర్మా ణసమర్భాః, సుధాకారాః (పాసాదన్థల క్రి త్యాదిలేపనకరాః, వంశకర్మ కృతః. 

వంశెః కటసిటకశూర్చాదికర్మకరాః, సమర్థాః కార్యాంతరేషు సమర్థాః, (ద్రష్టారః వూర్వానుభూత 

మార్గాః, మార్గ పదర్శకా ఇతి యావత్, ౧-౩ 

(స త్వితి.) హర్షాత్, కర్మకరణస్య దుఃఖాత్మకత్వేఒపి జనాఘస్య హృష్టత్వం రామదర్శన 

కుతూహలాత్, త ముద్దేశం (పయాకా రామాధిష్టిత పదేశ ముద్దిశ్య గచ్చకా. ౪ 

(త ఇతి.) తే మార్గశోధకాః, స్వవారం సమాస్థాయ స్వస్వశోధ్యమార్షశోధనే అన్యోన్యపర్యాయ 

శరణం పాహ్య “నివహానసరౌ వారా' విత్యమరః. వివిధోపేతైః- వివిధాః నాన్మాపకారాః, తా, 
నుపేతై 8, నానావిద్ధె రిత్యర్థః. కరణై।ః ఖని తపిటకకుఠారాదిభి సృహ, వురస్తాత్ (పతస్థిరే, ఏకి 



అయోధ్యాకాజ్జే-అశీతితమస్సర్ల: 1208 
0 

(భరతస్య శ్రీరామానయనయాడత్రాసన్నా హః) 

లతా వల్మీశ్చ గుల్మాంశ్చ స్థాణూ నశ్మన వివ చ, 

జనా స్తే చక్రిరే మార్గం ఛిందంతో వివిధా (దుమాజ. ౬ 

అవృతే.షు చ దేశెషు కేచి ద్భృతా నరోపయకా, 

కేచి త్కుఠారై ష్టం కైశ్చ దాత శిందకా కంచి త్మచిత్. క 

ఆపరే వీరణస్తంబాకా బలినో బలవత్తరాః, 

విధమంతి స్మ దుర్గాణి స్థలాని చ తత స్తత: లా 

అపరే=.పూరయకా కూవొకా పాంసుభి శృ భ మాయతం, 

నిమ్న భాగాం స్తత: కేచిత్ సమాం శ్చక్రు సృమంతకళత:. ౯ 

(లతా ఇతి) లతాః మార్గావరణభూతా శ్శాఖాః “సమే శాఖాలతే' ఇత్యమరః, వల్లీ = 

వీరుధః, గుల్మా ౯ రక్షాకా, స్థాణూకా శంకూకా, “స్థాణు రస్రి [ధువ శృంకు రిత్యమరః, ౬ 

(అవృక్షేస్వితి) టంకైః పాషాణభేదనాదిసాధనైః “టంకః పాషాణదారణి' ఇత్యమర;, 

దాతె)ః లవితై9: “ద్యాతం లవ్మితి మిత్యమరః, ఛిందకా అచ్చింద౯'. డ్రా 

(అపర ఇతి ) వీరణస్త ంబాకా వీరణతృణకాండాకా, విధమంతి స్మ అదహకా, ధ్మా శబ్బాగ్ని 

వకసంయోగయో రిత్యస్మాద్దాతో రమాదేశః. బలినః రూఢమూలాకా, ఛేత్తు మశక్యా నిత్యర్థః. 

దుర్గాణి గంతు మశక్యాని, నిమ్నోన్నతస్థలానీ త్యర్థః. స్థలాని, సమాని చకు రితి శేషః. లా 

(అపర ఇతి.) కూపాజా మార్గన్థాజా, అయతం శ్వభ మవటం చ, పాంసుభి రవూరయః, 

నిమ్నభాగాం శ్చ పాంసుభి స్పమాం శ్చ(కుః, పవూర్యేతి శేషః, యద్వా, వూర్యళ్లొకే దుర్గాణి తృణ 

అతాదిచ్చన్నాని స్థలాని చ, విధమంతి స్మేతి యోజనా. అతో న వునరుక్తి:. జా 



§204 . శ్రీిమదామాయజే, -గోవిందరాజీయవి శిషై. 

బబంధు రృంధనీయాంశ్చ క్షోద్యాకజ సంచుక్షుదు స్తదా, 

బిభిదు ర్భేదనీయాంశ్చ తాంస్తాక దేశాన్నరా స్తదా, ౧౦ 

అచి రేళైవ కాలేన వరివాహాకా బవమూదకాకా, 

చ|కు ర్భహువిధాకారాజా నాగర పతిమాకా బవహూకా. ౧౧ 

నిర్ణలేషు చ దేశేషు ఖానయామాసు రు త్రమాకా, 
ఉదపానాకా బహువి ధాజ వేదికాపరిమండితాకా. అఎ౨ 

ససుధాకుట్టిమతల: (పపుష్పితమహిరుహ:, 

మతోద్దుస్తద్విజగణ: పతాకాభఖి రలంకృత:. ౧౩ 

చందనోదకసంసికో నానాకుసుమభూషిత:, 
బ హ్యశోభత సేనాయా:ః పంథా స్పురవథోపమ:. ౧౪ 

(బబంధు రితి) బంధనీయాకా జలపదేశాణ, బబంధుః సేనాసంతరణార్థం సేతుభి 

ర్బభబంధుః. క్షోద్యాన్ క్షోదార్హాణా శర్కరాభూయిష్టప్రదేశాక, సంచుక్షుదుః చూర్ణయామానుః, భేద 

నీయా౯ కచ్చాదీబహుజల [పదేశాకా, జల నిర్లమార్థం బిభిదుః. ఉం 

(అచిరేణేతి.) పరివాహాజా అల్ప్బ(పవాహా౯, జలోచ్చా్యసాకా బన్టనేన బహూదకాకా, చృకుః, 

యద్వా, పరివాహాజా దూరస్థతటాక!। పవర్ధితాఖ, బహువిధాకారాళు సోపానావతారాద్యనేక పకారా 

.నిత్యర్థః. ౧౧ 

(నిర్ణలేష్వితి.) ఉద పానాకా కూపాళా 'పుంస్యేవాఒ౦ధుః [పహిః కూప ఉదపానం తు వుంసి 

వ'త్యమరః. బహువిధాణా నరగజతురగాదిపానయోగ్య సరోవాప్యాది భేదేన బహువిధాజ, వేదికా 

'వరిమండితాకా జలహపానకాటే చిశాంత్యర్థం తీరే వేదికాలంకృతాకా, ౧౨ 

(ససుధేత్యాది) క్లోకద్య్వయ మేకాన్వయం. సుధాలిప్తకుట్టిమతలోపేతః 'కుట్టిమోఒప్ర్రీ 
నిబద్దా భూి రిత్యమరః, (పవుష్పితమహీరుహః, జలసేచనేనెతి శేషః. చందనోదక సంసిక,ః 

విశ్రాంతి పదేశేషు చందనయుక్త వారిసిక్కః. నానాకుసుమభూషితః ,పకీర్ణనానావుష్ప 
శోభితః . ౨3౩-౧౪ 
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(భరతస్య ప్రరామానయనయ్మాతాసన్నాహః) . 

ఆజ్ఞాప్యా౭థ యథాజ్ఞ ప్రి యక్తామైఒధికృుతా నరాః, 

రమణీయేషు దేశేషు బహుస్వాదుఫలేషు చ. ౧౫ 

యో నివేశ స్త్వభిప్రేతో భరతస్య మహాత్మనః, 

భూయ స్తం శోభయావమాసు ర్బూ బాభి ర్ఫూషణోపమం. ౧౬ 

నక్షతేషు [పశ స్తెషు మువూర్రెషు చ తద్విద:, 

నివేశాజణ న్థావయామాసు ర్భరతస్య మహాత్మనః. ౧౭ 

బహుపొంసుచయా శ్చాపి పరిఖాపరివారిళా:, 

త(తేందకీల[పతిమా: |ప్రతోళీవర శోభితా:. ౧౮ 

(పానాదమాలావితతా స్ఫొధప్రాకారసంవృతా:, 

పతాకాశోభితా స్సర్వే సునిర్మితమహాపథా:. ౧౯ 

విసర్పద్భి రివాకాశే విటంకా(గవిమానకైః, 

సముచ్చిత్రె ర్ని వేశా సే బభు శ్శక్రపురోవమాః. విం 
అవ 

(అజ్ఞా ప్యేత్యాది.) అథ మార్గకరణానంతరం, అధికృతాః మార్గశిబిరాదికరణీ నియుక్తాః, 

-యుక్తాః పరస్పరం యుక్తాః, బహు స్వాదుఫలేషు రమణీయేషు దేశేషు. భరతస్య యో నివేశః 

యాదృశాకారవిశిష్టో నివేశోఒభిమతః, తం తాదృశసన్నినేశం, యథాజ్ఞపి యథామతి, ఆజ్ఞాప్య 

కర్తుం నియమ్య, భూషణోపమం భూషణభూతం, స్వతోఒలంకృత మితి యావత్, నివేశం, 

భూపాభిః వితానకనకకలశద్వజాదిభిః, భూయోపి శోభయామానుః భూషయామానుః, ౧౫.3౬ 

(నక్ష[తే ష్విత్యాది,) తద్విదః వాస్తుశా(స్తుజ్ఞాః, నివేశాళ శిబిరాణి. ౧౭ 

(బహ్విత్యాది) శ్లోక త్రయ మేకం వాక్యం. తత మార్లే, బహుపాంసుచయాః = పాొంసుశబ్లె 

నా&త సూక్ష్మసికతా ఉచ్యంతే, బహవః పాంసుచయా యేషు తే తథోక్తాః, పరిభాపరినారితాః 

శేమైె రతాః, ఇందకిల్మపకిమాః ఇం దకీలపర్వతసదృశాః |పతోళీవరశోభితాః = | పతోళీ వధిః, 
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జొహ్నవీం తు సమానాద్య వివిధ ద్రుమకాననాం, 

శీతలామలపానీయాం మహామీనసమాకులాం. ౨౮ 

సచం[దతారాగణమండితం యథా నభ: తబాయా మమలం విరాజతే, 

నరేందమార్గ సృ తథా వ్యరాజత క మేణ రమ్య శృుభశిల్పినిర్మిత:.  ౨౨- 

ఇతి శ్రీమ/దామాయణజే, అయోధ్యాకాండే, అశీతితమ స్సర్గః. 

“రథ్యా (పతోలీ విశిఖే'త్య మరః. (పాసాదమాలావితతాః = (వాసాదాః దేవగృహాణి * పాసాదో దేవ. 

భూభుజా” మిత్యమరః, సొధ|పాకారసంవృతాః_సౌధాః రాజగృహాణి. యద్వా, సాధాః నుధాధవ 

ళితొఖ తేన రక్తం రాగాది త్యణ్. సముచ్చిితైః ఉన్నతైై:ః, అతవీవ ఆకాశే విసర్పద్భి రివ స్థితైః,. 

విటంకాగవిమానకై ః విటంకయుక్తాగవిమానైః. 'కపోతపాలికాయాం తు విటంకం వున్నవుంసకి 

మిత్యమరః, విమానాని సప్రభూమికాః ([పాసాదాః, తైః, బభుః. శ( కవురోపమాః అమరావతీ. 

సదృశాః. ౨౦ 

(జాహ్నవీ మితి.) సమాసాద్య అవధీకృత్య, తత్పర్యంత మిత్యర్థః. నివేశా బభు రితి 

వూర్వేణాన్వయ్య, ఉత్తరేణ వా. గంగావిశేషణై స్తతఃపరం నివేశకరణా2శక్యత్వం ద్యోత్యతే. ౨౧- 

(సచర్మడ తారాగణమండిత మితి.) సచందో య స్తారాగణ, స్తేన మండితం, ౨2 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అరూధ్యాక ండవ్యాఖ్యానే,. 

అఆఅశీతితమ స్సర్గః. 
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అథ వికాశీతితమ స్సర్గః. 

ల 5 

తతో నాందీముఖీం రాత్రిం భరతం సూతమాగథాః:, 

తుష్టువు ర్యాగ్విశేషజ్ఞా స్పృవై ర్మృంగళసంహిత్రై:, ౧ 

సువర్ణకోణాభిహత: |పాణద ద్యామదుందుభిః, 

దధ్ము శృంఖాంశ్చ శతశో నాదాం శ్చోచ్చావవస్వరాకా. చి 

స తూర్యఘోష స్పుమహాకా దివ మాపూరయ న్నివ, 

భరతం శోకసంత ప్రం భూయ శ్ళోకై రరం[ధధయక్. తి 

తత: ప్రబుద్ధ భరత స్తం ఘోషం నసన్నివర్త్య చ, 

నా౭హం రాజేతి చా ప్యుక్త్వా శత్రుఘ్న మిద మబపీక్. ౪ 

అథ వకాశీతితమ స్సర్గః 

(తత ఇత్యాది.) నాందీముఖీం రామానయనాభ్యుదయపారంభ యుక్తాం. యద్వా, భరతా 

భిషేకాయ వసిష్టైన కృతనాందీముభాభ్యుద యయుక్తాం, యద్వా, శోకవిగమాయ కృతాభ్యుదయా 

మిత్యర్థః, ర్మాతిం రాత్రౌ, అపరర్శాత ఇత్యర్థః. యద్వా, రాత్రిం, (పాప్వేతి శేషః. మంగళసంహాతై ః 

మంగళశబ్లసహితై ః. ! ౧ 

_ (సువర్షకోణాభిహత ఇతి.) కోణో వాదనదండః, యామావసానసూడకో దుందుభిః యాను 

దుందుభిః, (పాణదత్ నదతి స్మ, నాద్యంతే వీభి రితి నాదాః, కాహళ్యాదయః. తాన్ ఉచ్చావచ 

స్యరాజు నిమ్నోన్నతస్వరాకా మంద మధ్యమతారరూపేణ నానాన్వరా నిత్యర్థః వి 

(స ఇతి.) అరం[ధయత్ వ్యదారయత్, అరంధయ దెతి పాఠే- అపచత్,_అతప దిత్యర్థః. 3-౪ 
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పశ్య శత్రుఘ్న కైకేయ్యా లోకన్యాఒపకృతం మహత్, 

విసృజ్య మయి దుఃఖాని రాజా దశరథో గత: వ్ 

తస్వైషౌ ధర్మరాజస్య ధర్మమూలా మహాత్మనః, 

పరిభమతి -రాజ శ్రీ, ర్నౌ రివాఒకర్ణికా జలే. ౬. 

యోహిన సుమహా న్నాథ స్ఫోపి (పవాజితో వనం, 

అనయా ధర్మ ముత్సృజ్య మాత్రా మే రాఘవ సయం. శ్ర 

ఇత్యేవం భరతం (పేక్యు విలపంతం విచేతనం, 

కృపణం రురుదు స్పర్వా స్పస్వరం యోషిత స్తదా. లా 

తథా తస్మిజా విలపతి వసిష్టో రాజధర్మవిత్, 

సభా మిత్యాకునాథస్య |ప్రవిశేశ మహాయశా:. జా 

శాతకుంభమయీం రమ్యాం మజణిరత్న సమాకులాం, 

సుధర్మా మివ ధర్మాత్మా సగణ: (ప్రత్యపద్యత, ణం 

స కాంచనమయం పీఠం సుఖా స్తరణసంవృతం, 

అధ్యా స్త సర్వ వేదజ్జో దూకా ననుశ శాస చ. ణ- 

(పశ్యేతి.) కైకేయ్యా హేతుభూతయా జాయమానం, లోకస్య సూతమాగధాదేః, అపకృతం- 

అనుచితం కర్మ, పశ్య. యద్వా, లోకస్య జనస్య, కైకేయ్యా, మహద్యథా భవతి తథా అప 

కృతం, తదేవాహ (విసృజే్యేత్యాది.) x 

(తస్యేతి) రాజశ్రీః (వధానే రాజని వర్తమానే జ్యేష్టవుత్రస్య యునరాజత్వేన (పాపే త్యేవ.. 

మవిచ్చిన్నా రాజ్యలక్ష్మీ ః, ' ఆకర్ణికా - కర్ణోఒరి తం “కర్ణ శ్రోత మరి తం” చేతి భువనః. 

సోస్యాస్తేతి కర్లీ, స వీవ కర్ణికః, కర్ణధార ఇతి యావత్. తదహితా. ౬=ాకా- 

(శాతకుంభమయిీ మితి.) శాతకుంభమయీం స్వర్షనుయీం, మణిరత్న సమాకులాం.. 
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(శ్రీరామానయనాయ భరత, పస్థానం) 

(బాహ్మణాల కక్రియాజా వైశ్యా నమాత్యాక గణవల్లభాజా, 

తప మానయతా=వ్య([గా: కృత్య మాత్యయికం హి నః. ౧౨ 

స రాజపుత్రం శ తుఘ్నం భరతం చ యశస్వినం, 

యుధాజితం సుమంతం చ యే చ తత్ర హితా జనాః. 9 

తతో హలహలాశబ్ద సుమహాకా సమపద్యత, 

రథై రశ ర్లజై శ్చాపి జనానా ముపగచ్చతాం. ౧౪ 

తతో భరత మాయాంతం శతకతు మివా౭_మరా:, 

(పత్యనందకా పకృతయో యథా దశరథం తథా. ౧౫ 

(హద ఇవ తిమినాగసంవృత _స్పిమితజలో మజిశంఖశర్మర;, 

మణ్నిశేష్టసమావృతాం = “రత్నం స్యజాతౌ (శేష్టేపీ” త్యమరః. యద్వా, మణయో ముక్తః. 

“మణి ర్వ్వృయో రశ్మజాతౌ ముక్తాదికేపి చే త్యమరః. రత్నాని పద్మరాగాదీని. అత సభా మితి 

విశేష్యం. సగణ: సశిష్యగణ:ః. ౧౦-౧౧ 

(బాహ్మణా నితి.) గణవల్లభాకా గణాధ్యక్షాకా, ఆత్యయికం = అత్యయః కృచ్చం, తత 

భవ మాత్యయికం, యత్నసాధ్య మిత్యర్థః. సరాజభృత్యం, రాజాంతరంగ భృత్య సహితం, యుధాజి 

ద్తి విజయాఖ్యమం(తీణో నామాంతరం, సుమం(తశబ్రసాహచర్యాత్, యేచ, తత్ర భరతే, హితాః 

హితపరాః జనాః, తాన ప్యానయతేతి వూర్వేణ సంబంధః, ౧౨-౧౫ 

(హద ఇతి.) శర్కరాశబ్దేనాఒ తస్థూలవాలుకా ఉచ్యంతే. (హదశ్చ సముద్ర సమీపస్థః, 

| 152] 
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దశరథసుతశోభితా సభా సదశరథేవ బభౌ యథా పురా. ౧౬ 

ఇతి (శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ఏకాశీతితమస్సర్గ:. 

PRP RPRRDPS 

అథ ద్వ్యశీతితమ స్సర్గః 

తా మార్యగణసంపూర్ణాం భరత: |ప్రగహాం సభామ్, 

దదర్శ బుద్ధిసంపన్న : పూర్ణ చందో నిశా మివ. c 

ఆసనాని యథాన్యాయ మార్యాణాం విశతాం తదా, 

వసాంగరాగ్నపభయా ద్యోతితా సా సభోత్తమా. ౨ 

నా విద్యజ్ఞనసంపూర్ణా సభా సురుచిరా తదా, 

అద్భశ రత ఘనాపాయే పూర్ణచం, దేవ శర్కరి. 3 

“తిమిశంఖాదిసొ హచర్యాత్. అత స్తిమితజలేన వసిష్టస్య, తిమినాగాభ్యాం భరతశ తుఘ్నయోః, 

మణ్యాదిభి రమాత్యాదీనాం చ సామ్యం. ౧౬ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీఠతాంబరాఖ్యాన్సే అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

వీకాశీతితమ స్సర్గః. 

అష మ” om 

అథ ద్వ్వకశికితమ స్సర్గః 

వాలం = “లా 

(తా మితి (హృగహాం నియమవతీం. యద్వా, శుకబృహస్పత్యాది (పకృష్ణ గహయుక్తాం, 

తదా నిశావిశేషణ మిదం. 

(అసనానీతి) ఆసనాని వఏశతాం అసనే షూసవిశతా మిత్యర్థఃం ౨ 

(సేతి.) ఘనాపాయే వర్హాపగమే, శరదీతి యావత్, భరతాభిషేకాయ సర్వే అలంకృతా 

స్పమాగతా ఇతి భావః. తి 
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(పౌరై 
ల! 

స్సహ భరత పస్టా కం) 

రాజ్ఞస్తు ప్రకృతీ సృర్వా సృమగా: 'ప్రేక్యు ధర్మవిక్, 

ఇదం పురోహికో వాక్యం భరతం మృదు చా౭_|బవీక్. ఇ 

తొత రాజా దశరథ స్ప్వర్షతో ధర్మ మాచరజా, 

ధనధాన్యవతీం సీతాం ప్రదాయ పృథివీం తవ. x 

రామ స్తథా సత్యధృతి స్పతాం ధర్మ మనుస్మరక్షా, 

నాఒజహ త్పితు రాదేశం శశీ జ్యోత్స్నా మవోదిత:. . ౬ 

పితా (భ్రాత్రా చ తే దత్తం రాజ్యం నిహతకంటకం, 

త్ర ద్భుజ్కుః ముదితామాత్య: ఊప మేవా౭_భిషేచయ. ఈ 

ఉదీచ్యా శ్చ (పతీచ్యాశ్చ దాీణాత్యా శ్చ కేవలా:, 

కోట్య్వా౭పరాంతా సాము[దా రత్నా న్యభిహరం కు తే. ౮ 

(రాజ్ఞ ఇతి.) _పేక్ష్య సంవాదార్థ నువలోక్య. ఖా 

(తాతేతి) తాత వత్స, ధర్మం సత్యపరిపాలనరూపం, తవ తుభ్యం. x 

(రామ ఇతి.) తథా పితృవత్, సత్యే ధృతిః [పీతి ర్యస్య స సత్యధృతిః, ధృజ్ (ప్రీతా వత 

ధాతోః (స్ర్రియాం క్రిణ 'పత్యయః. సతాం పితృనిదేశ వ ర్తినాం, దర్శం పితృవచనపరిపాలనరూవం 

“జీవతో ర్వాక్యకరణాత్ (పత్యబ్దం భూరిభోజనాత్, గయాయాం పిండదానా చ్చ ్రిభిః వ్యుతన్య 

పుతతే' తి వచనాత్. ఓ౬.. 

(సితేతి.) అభిషేచయ, అత్మాన మితి శేషః, డా 

(ఉదీచ్యా ఇతి.) ! పాచ్యా ఇత్యపి సిద్దం. కేవలాః సింహాసనాదిరహితా ఇత్యపరాంకాది 

విశేషణం, అపరాంతాః ఆపరాంతదేశవాసినో యవనాః. కోట్యా కోటిసంఖ్యయా ఉపలక్షితాని, 

రళ్నాని, సాముదాః సమ్ముద ద్వీపవాసినః, లా 
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త చృ్చ్రుత్వా భరతో వాక్యం శోకేనా౭_భిపరిప్పుతః, 
జగామ మనసా రామం ధర్మజ్ఞో ధర్మకాంక్షయా. ల 

స బాప్పకలయా వాచా కలహంసస్యరో యవా, 

విలలాప సభామధ్యే జగర్లే న పురోహితం. ణం 

చరిత బహ్మచర్యస్య విద్యాన్నా తస్య ధీమతః, 

ధర్మే ప్రయతమానస్య కో రాజ్యం మద్విధో హరేక్. ౧౧ 

కథం దశరథా జ్ఞాతో భవే దాజ్యాపహారక :, 

రాజ్యం చాఒహం చ రామస్య ధర్మం వక్త్తు మిహా౭_ర్లసి. ౧౨ 

(తదితి. ) ధర్మజ్ఞ: కుల కమాగతజ్యేష్టాభిషేచనరూప ధర్మజ్ఞః, ధర్మ కాంక్షయా జ్యేష్టాను 

వ ర్రనరూప ధర్మ లిపృయా, రామం మససా జగామ, సస్మారే త్యర్థః. డా 

(స ఇతి.) బాప్పకలయా అధర్మస్మరణా దామస్మరణా ద్వా బాపష్పేణొఒవ్య క్రయా, (కల 
'హంసస్యర ఇత్యనేన) అభినివేశవిశేషో ద్యోత్యతే. (యువేత్య నెను భోగకాలేపి భోగోపకరణ 

జొహానా చిత మితి బుషి సాతి. | సభామధ్యే జగర్హే) నియమాత్నికమం రహసి బోధయే దితి 
నియమోపి భగ్నః, (ఆతిక్రూర మధర్మం నియుక్తవా నితి) దుఃఖపారవశ్యా దహ స్పదోవిభాగ 
విస్మరణేన గర్హితవాకా. (పురోహితం జగర్తే ర్ల) సమ్యక్ త్వయాఒస్య కులస్య భావి హిత మవేక్షిత 
మితి నినింద. “సభామధ్యే) బహవ స్పమేత్య మమైకస్య పాఠతంత్యం కి మపజిహీర్షంతి? 
(సభామధ్యె) కిమవనేపి మద్ధనం ముష్టంతి? 3౦ 

(చరితేతి,) చరిత బహ్మచర్యస్య అనుష్మితగురుకులవాసస్య, విద్యాస్నాతస్య “వేద మధత్య 
స్నాయాి దితి స్మ ఎ్రతి(ప కియయా నిఖిలవేచాధ్యయనానంతర భావి స్నానకర్మయు కస్య, ధీమతః 

తదర్గజ్ఞ స్య, ధర్మే (పయతమానస్య తదర్థానుష్థానవతః, మద్విధః శాస్త్రవశో్య మాదృశః, ౧౮ 

మధ్విధ ఇత్యేత ద్వివృణోతి (కథ మిత్యాదినా.) రామవిరహో త్తరక్షనే మృతస్య కుక్షౌ 
జాతోఒహం కథం తత్త క్షం రాజ్యం పరిగృహ్ఞైయాం? మత్ప్వరూపపర్యాలోచనయాపి నాఒహం 
శాజ్యార్హ, ఇత్యాహ (రాజ్యం చేతి ) విశేషవస్తు ప్వేక మేకస్య కిమీపే స్టే? (పత్యుత, రాజ్యం వా కిమితి. 
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(పౌరై స్సహ భరతపస్థానం) 

జ్యేష్ట శ్నేష్టశ్స ధర్మాత్మా దిలిపనహుషోపమ:, 

లబ్ధు మర్హతి కాకుత్ స్టో రాజ్యం దశరథో యథా. ౧౩ 

అనార్యజుష్ట మస్వర్గ్యం కుర్యాం పాప మహం యది, 

ఇక్యాకూణా మహం లోకే భవేయం కులపాంసన:. ఇళ 

యద్ది మాత్రా కృతం పాపం నాఒహం తదపి రోచయే, 

ఇహస్టో వనదుర్గనం నమన్యామి కృతాంజలి:. ౧౫ 

“మాం నేషే? (రాజ్యం చాహం చ రామస్య) రాజ్య మపి రామసంబంధి, అహ మసి రామస౧బంధీ. 

ఉభయ మపి రామశేష మిత్యర్థః. (ధర్మం వక్తు మిహార్షసి) లోకే స్వపిత్రాదికం నిగృహ్య 

స్వయం రాజ్యస్య కర్తార స్పంత్రి. త దేతద్వ్యక్తావపిక్టిభ వతీతి మౌ మంస్థాః. (ఇహ) మద్విషయే, 

మత్స్రకృతిం జ్ఞాత్వా ధర్మం వక్తు మర్హసి. (ధర్మం) సాల్యత్యపాలకత్వరూపం వక్తు మర సి, 

రామశేషతాా౭_ విశేషే వకం శేషం కథ మపరం రక్షేత్? తథా సతి రాజ్య మేవ మాంకి మితి న 

రక్షేదితి భావః. నను రత్న పేటికయో ర్ల్వయో శ్నేషత్వాఒవిశేషే ప్యేకం రక్ష్య మపరం రక్షకం చ 

దృష్టం, తద్వ దస్త్యితి చేత్ న. తత్ర హి, పేటికా కుందకాదివ్యాపారేణ స్వామినా రక్షకత్వేన 

వినియుక్తా. నా౭హ మేవం రామే వినియు క్రః. యథా స్వైకధార్య మసి రత్న మనవసరే పేటికాన్థం 

కరోతి, తద్వత్ స్వేనైవ పాల్య మపి రాజ్య మస్మాభి ర్యావవ్చ క్తి |పసాదితో ప్యనవసరతయా రామో 

యదా మదధీనం కుర్యాత్, తదా తదాహితశక్తి స్తత్సరతంతః పేటికావత్ యావ త్తదాగమనం 

రక్షేయం. అత స్తన్నివర్తనపయత్న వవ సర్వధా కార్యః. (పథమతో వరనిర్బంధాదికృతా 

రాజ్యస్యాఒస్మదీయత్వబుద్దిః నామసమక్షం గత్వా పరిహరణీయేతి భావః. ౧౨ 

వక్తవ్యం ధర్మ మాహ (జ్యేష్ట ఇత్యాదినా.) చిలీసనహుషశబ్దౌ చంద్రసూర్యవంశ శ్రేష్ట 
రాజోపలక్షణార్థా. 

౧౩ 

(అనార్యేతి.) ఇక్ష్యాకూణాం లోకే న స్పంబంధిని జనే, ౧౪ 

(యద్ధీతి.) అనేనాఒ ప్రాప్రఖాషణ్యశవణపాపస్య పాయశ్చిత్త మనుష్టితం, ౧౫ 
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రామ మేవా౭.నుగచ్చామ రాజా స ద్విపదాం వరః, 

త్రయాణా మపి లోకానాం రాజ్య మర్హతి రాఘవః. ౧౬ 

తద్వాక్యం ధర్మసంయక్తం (శుత్యా సర్వే సభాసదః, 

హరా న్ముముచు రశ్రూజి రామే నిహితచేతసః. ౧౬ 

యది త్యార్యం న శత్యామి వినివర్తయితుం వనాక్, 

వనే తత్రైవ వత్స్యామి యథాఒ_౭౬ర్వో లక్కుణ స్తథా. ౧౮ 

సర్వోపాయం తు విర్రిష్యే వినివర్తయితుం బలాక్, 

సమత మార్యమిశాణాం సాధూనాం గుణవర్తినాం. ౧౯ 

విష్టికర్షాంతికా స్సర్వే మార్గళశోధకరకుకా:, 

(ప్రస్థాపితా మయా పూర్వం యా|తా=పి మమ రోచతే, ౨౦- 

ఏవ ముక్త్వా తు ధర్మాక్మా భరతో [భాతృవత్సల:, 

సమీపస్థ మువాచేదం సుమం|త్రం మంత్రకోవిదం. ౨౧- 

(రామమితి.) ద్వౌ పాదౌ యేషాం తే ద్విపదః, సంఖ్యాసువూర్వస్యేతి లోప స్స్పమాసాంళతః- 
తేషాం వురుషాణా మిత్యర్థః. ౧౬. 

మధ్యే కవివాక్యం, (తద్వాక్య మితి.) సభాసు సీదంతీతి సభాసదః సభ్యాః, ౧౭. 

(యదితి.) కనిష్ట లక్ష్మణే ఆర్యశబ్దపయోగో జ్యేష్టానువ ర్రనరూప ధర్మ నిరతత్వాత్. 
యథార్యో లక్ష్మణ స్తథా అహం లక్ష్మణశ్చే త్యర్థః. ణం 

(సర్వోపాయ మితి.) సర్వోపాయం వర్తి ష్యే సర్వోపాయమితి కయావిశేషణం, సర్వోపామై. 
ర్యత్నం కరెష్య ఇత్యర్థః. ఆర్యమి శాణాం సదస్యానాం - “అర్యమి(ణాః పారిషదా స్పదస్కా. 
స్పామవాయికా' ఇతి సజ్జనః. భవద్భి రాగంతవ్య మిత్యర్థా దుక్తం భవతి, ౧౯" 

(వష్టికర్మాంచికా ఇతి.) విష్టయో భృతి మంతరేణ జనపదెభ్య స్పమానీళాః కర్మకరాః, 
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(పౌరై స్సహ భరత్మపస్థానం) 

తూర్ణ మక్టాయ గచ్చ త్వం సుమంత మమ శాసనాత్, లి 

త్రా మాజ్జాపయ క్షిప్రం బలం చైవ సమానయ. ౨౨ ౯] 

రై వ ముక్త స్సుమంత్రస్తు భరతేన మహాత్మనా, 

హృష్ట స్త దాదిశ త్సర్యం యథా సందివ్వ మిష్టవక్. ౨౩ 

తా: ప్రహృష్టా: పకృతయో బలాధ్యజా బలస్య చ, 
శ్రుత్వా యాత్రాం సమాజ్ఞప్తాం రాఘవస్య నివర్త నే. దళ ( ౬ 

తతో యోధాంగనా స్పర్వా భర్తూజ సర్వాకా గృహే గృహే, 
యాత్రాగమన మాజ్జాయ త్వరయంతి స్మ హర్దితా:. ౨౫ 

తే హయ ర్లోర త్రై శృీఘె స్ఫ్యందనై శ్చ మహాజవై:, 
స్ 

సహ యోధై ర్పలాధ్యకా బలం సర్వ మవోదయజా. ౨౬ 

"కర్మాంతికాః కర్మాంతే భృతిగృహీతారః, మార్గశోధకరక్షకా ఇతి విష్ణాది విశేషణం. “(పస్థాపితా 
మయా వూర్వి మిత్యభిధానా ద్వసిష్ట శ్శిబిరకరణనియోగ మజాన న్నభిషేకపస్తావం కృతవా 

నిత్యవగమ్యతే. నిం౦ం-౨౫ 

(వవ మితి.) ఇష్టవత్ ఇషహ్టైార్హం, ఇష్టానురూప మితి యావత్. ౨8 

(తా ఇతి) తాః | పకృతయః పౌరశ్రేణయః. “రాజ్యాంగాని | పకృతయః పౌరాణాం (శేణ 
యోపి చే' త్యమరః, బలాద్యక్షాః సేనాసతయ శ్చ, రాఘవస్య, నివర్తనే నివర్తన నిమిత్తం సమా 

_జ్నవాం, బలస్య సైన్యస్య, యాతాం [శుత్వా, పహృష్టాః, ఆసన్నితి శేషః. వి 

(తత ఇతి) య్మాతాగమనం - య్మాతాయాః ఆగమనం సిద్ధిం, యాతారూస గమన 

మితి వాం ౨౫ 

(త ఇతి.) గోరథై ః వృషభ యుక్షరథై 1, శక బైరిత్యర్థః. బలం సర్వ మిత్యవయవావయ 
నినో ర్భేద నిర్దేశ! ౨౬ 
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సజ్జం తు తద్బలం దృష్ట్వా భరతో గురుసన్ని ధా, 

రథం మే తరరయ స్వేతి సుమంతం పార్మ్ళ్యతో=_బ్రవీత్. ౨ 

భరతస్య తు తస్యా౭.౭-జ్ఞాం ప్రతిగృహ్య చ హర్చిత:, 

రథం గృహీత్వా పయయౌ యుక్తం పరమవాబిఖి:. ౨౮- 

స రాఘవ స్పత్యధృకి: [పతాపవా£ బ్రవక సుయక్తం దృఢసత్యవిక్రమ:, 

గురుం మహారణ్యగతం యశస్వినం ప్రసాదయిష్యకా భరతో౭ బవీ త్తదా. 

తూర్ణం సముక్టాయ సుమంత్ర గచ్చ బలస్య యోగాయ బలపథానాకా, 

ఆనేతు మిచ్చామి హి తం వనస్థం ప్రసాద్య రామం జగతో హితాయ. ౩6. 

స సూతపుత్రో భరతేన సమ్య గాజ్ఞాపిత సృంపరిపూర్ణకామ:, 

శశాస సర్యాకా |పకృతిప్రధానాకా బలన్య ముఖ్యాం శ్చ సుహృజ్జనం చ.8౧.. 

తత స్సముత్ణాయో కులే కులే తే రాజన్యవైశ్యా వృషలా శ్చ విప్రాః, 

అయాయుజ న్ను ఫ్ట్రఖరా ౯రథాం శ్చ నాగాజ హయాం శ్చైవ కులపసూతా౯.. 

ఇతి (శ్రీమ్యధామాయణే, అయోధ్యాకాండే, దర్యాశీతితమ స్సర్గః. 

స 
గణి మితి ) సజ్ఞం సన్నద్ధం, గురుసన్నిభా విత్యనుజ్ఞాకర ణార్హ ముక్తం, ౨౭-౨౮" 

ఉక్త మర్గం వున స్పం్యగహేణ దర్శయతి (స ఇత్యాదినాా సత్యధృతిః ఆపచ్యుతధైర్యః,. 

యుక్త౦ (బువజు, గురుం (పసాదయిష్యకా ఉచితనచనేన రామం [పేణయిష్య న్ని త్యర్థః. వా ళ్ 

(తూర్లమితి.) బలస్య యోగాయ బలస్య సన్నహనాయ, బలస్య సంగతయే వా. “యోగ 

స్పన్నహనోపాయధ్యానసంగతియుక్తి' ష్వి త్యమరః. బలపధానాకా గచ్చ, [పధానశబ్దః 

వుల్లింగో ప్యస్తి. ౩0-36 

(తత ఇతి.) వృషలాః శూదాః, కులే కులే గృహే గృహే. “కులం జనపదే గృహ ఇత్య 

మరః. ఆయూయుజ౯ సజ్ఞా నకుర్వజా, కుల్మపసూతాకా ఉత్తమా నిత్యర్థః, 3 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యా నే, 

ద్వ్యశీతితమ స్సర్గః, 

వానా. ప ననా 
అణా అనా 
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అథ త్యశితితమ స్సర్గః 

తత స్పముళ్థిత; కాల్య మాస్థాయ స్యందనోత్తమం, 

(పయయోౌ భరత శీఘ్రం రామదర్శనకాంక్షయా. ణి 

అగ్రత: ప్రయయ స్తస్య సర్వే మంత్రిపురోధసః, 

అధిరుహ్య హమై ర్యుక్తాక రథాకా సూర్యరథోపమాకా, చా 

నవ నాగసహస్రాజి కల్పితాని యథావిధి, 

అన్యయు ర్భరతం యాంత మిత్వాకుకులనందనం. ఈ 

షష్టీ రథసహస్రోణి ధన్వినో వివిధాయధా:, 

అన్వయ ర్భరతం యాంతం గాజపుత్రం యశస్వినం. ఇ 

శతం సహా ణ్యశాం్రనాం సమారూఢాని రాఘవం, 

అన్వయ ర్భరతం యాంతం సత్యసంధం జితేంద్రియం, ౫. 

ఆధ (త్యశీతితమ స్పర్షః 

త్తం వంకా 

(తత ఇతి.) కాల్యం అహర్ముఖం- “పత్యూషోఒహర్ముఖం కాల్యి మిత్యమరః, (పాప్కేతి- 

శేషః, ౧౨3 

(నవనాగసహసాణీతి.) యథావిధికల్పితాని భరతనియోగ మనత్మికమ్య కల్చితాని, నవనాగ 

సహ సాణీ త్యనేన వురస్థగజేషు నవనాగసహ[సమ్మాతం (పయాకే కల్పిత మిత్యవగమ్యతే, 3- 

(షష్టి రితి.) ధన్వినో వివిధాయుధా శ్చేత్యనేన యోధా ఉక్తాః. ళా 

(శత మితి.) సమారూఢాని, సాదిభిరితి శేషః. 3 

(1591 
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కైకేయీ చ సుమిత్రా చ కాసల్యా చ యశస్వినీ, 

రామానయనసం హృష్టా యయ ర్యానేన భాస్యశతా. కు 

(ప్రయాతా శ్చార్యసంఘాతా రామం ద్రష్టుం సలక్షణం, 

తసెవ చ కథా శ్చిత్రాః కుర్వాణా హృష్టమాననా:, ౭ 

మేఘశ్యామం మహాబాహుం స్థిరసత్త్యం దృుఢవుతం, 

కదా (దత్యామహే రామం జగత శ్ళోకనాశనం. వా 

దృష్ట వివ హి న శ్ళోక మపనేష్యతి రాఘవః, 
తమ స్నర్శస్య లోకస్య సముద్యన్ని వ థాస్కర :. జా 

ఇత్యేవం కథయంత స్తే సంప్రహృష్టా; కథా శుభాః, 

పరిష్యజానా శ్చాన్యోన్యం యయ ర్నా గరికా జనాః. అం 

(కైకేయోతి.) ఆగతో గమనం పక్ళాత్తాపాతిశయాత్, యానేనే త్యేకవచనం (పత్యెకా 

పేక్షయా ౬ 

(పయాతా ఇతి) ఆర్యసంఘాతాః తై ఏవర్ల్ణికసంఘాః, తసైవ కథాః తత్సంబంధి వారాః. ౭ 

తా వీవాహ (మేఘేత్యాదినా.) (మేఘశ్యామం) దూరస్థితత్వేపి త్యక్తు మశక్యం సౌందర్య 

ముచ్యతే, 'ఘర్మాభితప్తాః పర్దన్యీ మితివత్, (మేఘశ్యామం) దర్శనమాత్రేణ సర్వసంతాపహరం 

(మహాబాహుం) ఆయతా శ్చ సువృత్తా శ్చేతి హ్యుక్తం. (మహాబాహుం) తాదృశసౌందర్యానుభవ 

దానవిషయౌదార్యయు కం (మహాబాహుం) తాదృశసౌందర్యభోగ, పదానసమర్గం, “రామ మిందీ 

వరశ్యామం సర్వశతునిబర్హ ణ' మితివత్. (స్థిరస త్తం) స్థిరవ్యవసాయం 'ద్రవ్యాసువ్యవసాయేపు 

సత్త మస్తీ తు జంతు” ప్విత్యమరః. స్టిరచిత్ర మితి చ పాఠః = అ (శిత పాతికూలేేనాప్యవికృత 

మనస్కం. (దృఢ్మివతం) ఆంతరంగై. రవ్య పకంపా $శితర క్షణదీక్షం. (కదా (దక్ష్యామహే రామం) 

తన్ముఖావలోకనమా తం లభ్యతే చేత్ కై కేయావచనజనితతాపా స్పర్వేపి నివర్తేరకా. (జగత 

శ్లోకనాశనం) తస్క్మి౯ సర్వలోకశోకనివ ర్తకే సతి కథం వయం ళోకాకులా స్ప్యామ? తదీయ 

సర్వలోకశోకనివ ర్తకత్వన్య అస్మచ్చోకస్య చ క స్పంబధః 0 మూాశుచ ఇత్యు క్రవతోఒప్వ 



అయోధ్యాకాళ్డే-త్యశీతితమస్నర్ల : 1219 

(పారై సృహ భరత పస్థానం) 

యే చ కతాఒపరే సర్వే సమ్మతా యే చ నైగమా;, 

రామం (పతి యయ ర్హృష్లా స్పర్వాః ప్రకృతయ స్తథా. ౧రా 

మజికారాశ్చ యే కేచి తుంభకారా శ్చ శోభనా:, 

సూతకర్మకృత శ్రైవ యే చ శస్తోపజీవిన:ః, ౧౨ 

మాయూరకా; క్రాకచికా రోచకా వేధకా స్తథా, 

దంతకారా సుధాకారా స్తథా గంధోపజీవిన:. _ 0% 

సువర్ణకారా: (పఖ్యాతా స్తథా కంబళ ధావకాః, 

స్నా పకోచ్చాదకా వైద్యా ధూపకా శ్యౌండికా స్తథా. ంళా 

రజకా స్తున్న వాయాశ్చ గామఘోషమహ త్తరాః:, 

శెలూషా శ్చ సహ ,స్త్రీఖి ర్యయు: కైవర్తకా స్తథా, ౧౫ 

సమాహితా వేదవిదో |ఖాహ్మణా వృత్తసమ్మకతా:, 

గోరశై ర్భరతం యాంత మనుజగ్తు స్పహ్మసశ :, ౧౬. 

స్యాతిశయ ఉ క్రః, (దృష్ట ఇతి.) దృష్ట వీవ రామ స్పన్నిహిత శ్చేత్, సమ౧దస్మితో మా భూత్. 

కటాక్షవూర్వకం కించిత్ (పియవచనం చ మాఒవోచత్, అస్మాభి శృ న యత్నః కార్యః. కింతు. 

దూరే దర్శనమ్మాతేణాఒస్మచ్భోకా స్సర్వే వినశ్యేయుః. (తను ఇత్యాది) యథోద్యన్నాదిత్యో దూర 

స్టెతోపి సకలలోకాంధకారం నివర్తయతి. (ఇతీతి ) పరిష్వజానాః సరిష్వజమానాః, నగరే 

చరంతీతి నాగరికాః చరతీతి ఠక్, ఆం 

(య ఇతి.) తత నగరే, యే రామస్య సమ్మతాః, యే చ నైగమాః వణిజః, తే సర్వే, 

సర్వాః (పకృతయః పౌర శేణయశ్చ, రామం పతి యయుః ౨ 

తాః (పపంచయతి (మణీత్యాదినా,) అత యచ్చ్భబ్బరహితస్థలే సోఒనుషంజనీయః. మణికారాః 

పద్మ రాగాదిమణిసంస్కార కాః, కుంభకారాః కులాలాః, శోభనాః స్వకార్యదక్షా ఇతి యావత్. 



1220, శ్రీమధామాయజకే గోవిందరాజీయవి శిష్ట 

సువేషా శుద్ధవసనా సొమమృష్టానులేపనా:, 

సరే? తే వివిధై ర్యానై శ్శనై ర్భరత మన్వయు:, ౧౬ 

(పహృష్టముదితా సేనా నొాఒన్వయా త్రై_కయీసుతం, 

(భాతు రానయనే యాంతం భరతం భ్రాతృవత్సలం,. అలా 

తే గళ్వా దూర మధ్యానం రథయానాశ్వకుంజరై:, 

సమాసేదు స్తతో గంగాం శృంగిబేరపురం పతి. ౧౯ 

సూ తకర్మ కృతః తంతువాయాదయః, శజణ్రోపజీవినః శ(స్త్రకారకాః, మాయూరకాః మయూరపిం ఛై 

శృ తవ్యజనాదికారిణః, క్రాకచికాః కకచై: కరపతై 9 శ్చందనాది దారుదళనకారి ణః. కకచోఒషప్రు 

కరపతి మిత్యమరః. రోచకాః దండకుడ్యవేదికాదిషు కాంత్యుత్పాదకాః, వేధకాః దారురత్నాది 

రంధకారిణః, దంతకారాః దంతైః వుతికా పీఠశిబికాదికారకాః, సుధాకారాః |పాసాదత లకుడ్యా 

“దిషు సుధాలేపనకర్మకరాః, గంధోపజీవినః చందనకస్తూ రీకర్పూరకుంకు మాది ద్రవ్యని కయజీవినః, 

సువర్ణకారాః (పసిద్దాః, కంబళధావకాః కంబళ శోధకాః, స్నాపకోచ్చాదకాః:- స్నాపకాః 

'తై లాభ్యంగాదిస్నానకారిణః, ఉచ్చాదకాః అంగమర్షకాః. '“ఉచ్చ్భాదనం సముల్లేభోద్వాహనోద్వర్త 

నేము” చేతి విశ్వః. దూపకాః గృహాదిషు ధూపవాసకాః, కౌండికా మద్యకరాః. “శుండా కరికరే 

మద్య' ఇతి వైజయంతీ. రజకాః నిర్దేజకాః “నిర్లేజకః స్యా |దజకి ఇత్యమరః. తున్నవాయాః 

నాచికాః. “తున్నవాయన్తు సొచికి ఇత్యమరః, (గామఘోష మహత్త రాః [గామమహత్తరాః 

ఘోషమహత్త రాశ్చ, మహత్త రాః [పధానభూతాః. “ఘోష ఆభీర వల్లీ స్యా' దిత్యమరః. శై లూషాః 

'భూమిక'ధారిణః, (ప్ర్రీజీవినో వా; అతవవ నహ'స్త్రేభి రిత్యుక్కం. “శై లాలినస్తు శై లూషా జాయాజీవా” 

ఇత్యమరః, కైవరాః ధీవరాః 'కైవర్తే దాశధీవరా విత్యమరః. తే సర్వే యయు రిత్యన్వయః, 

4 సమాహితా-ఇతి.) సమాహితాః యోగినః, గోరథైః వృషభయు క్త రథై 8, శకటైరితి యావత్. ౧౬ 

(సువేషా ఇతి.) తామమృష్టానులేపనాః ర క్రవర్లసంవూర్ణాంగరాగాః. ౯౩ 

(_పహృష్టముదితేతి.)) (పహర్షః కాయికో రోమాంచాదిః, (పమోదో మానసో హర్షః. ఆనయనే 

ఆనయనని మిత్తే. ౧ల౮ా 

(ఈ ఇతి.) శృంగిబేరవురం (పతి దూర మధ్యానం గత్వా గంగాం సమాసేదు రితి 



అయోధ్యాకాళ్టై- త్యశీతితమస్సర్ల: 1221 

(పౌరై సృహ భరతస్య శృంగిబేర వుర గమనం) 

యత రామసఖో వీరో గుహో జ్ఞాతిగ జై రతః, 
నివస త్య ప్రమాదేన దేశం తం పరిపాలయకా. చెం 

ఊపేత్య తీరం గంగాయా శ్చక్రవాకై రలంకృతం, 
వ్యవాతిష్టత సా సేనా భరతన్యాఒనుయాయినీ, ౨౦ 

నిరిక్యాను(గ)త్స తాం సేనాం తాం చ గంగాం శివోదకాం, . 
భరత సృచివాజా సర్వా న బ్రవీ ద్వాక్యకోవిద:. ౨౨ 

నివేశయత మే సైన్య మభిప్రాయేణ సర్వతః, 
విశ్రాంతా: పతరిష్యామ శ్ర ఇదానీ మిమాం నదీం. విం 

దాతుం చ తావ దిచ్చామ్ స్వర్గతస్య మహీపతే:, 

కౌద్ద్వ దేహని మిత్తార మవకీ ర్యోదకం నదీం. ౨౪ 

తస్యైవం బ్రువతోజఒమాత్యా స్తథే త్యుక్త్యా సమాహితాః:, 

న్య వేశయం స్తాం ఛందేన స్వేన స్వేన పృథక్పథక్. ౨౫% 

సంబంధః. యద్వా, శృంగిబేరవురం |పతీతి లక్షణే కర్మ్మసవచనీయః. శృంగిబేరవుర ఇత్యర్థః. 

(యతేతి.) అ పమాదేన సావధానతయా, రామవిరోధ్యాగనునవారణపర ఇత్యర్థః. తత్ర దేశే విద్య 

మానం శృంగిబేర వురం (పతీతి వూర్వేణాన్వయః. ౨౦ 

(ఉపేత్యేతి.) వ్యవాతిష్టత వ్యవస్థితా= భూత్, ౨౧-౨౨ 

(నివేశయతేతి) అభిపాయేణ తత్తదిచ్చయా, ఇదానీం విశ్రాంతా క్యో నదీం (పతరిష్యామ 

ఇతి నంబంధః., 23 

(దాతు మితి.) జార్ద పదేహనిమిత్తార్గం, ఊర్థ్వదేహభవ సుఖ పయోజనాయేత్యర్థ:ః, నదీ 

.మవతీర్య పితుః బార్ల షదేహనిమిత్తార్థ ముదకం దాతు మిచ్చా మీత్యన్వయః, ౨౪ 

(తస్యేతి) ఛందేన ఇచ్చయా. “ఛందః [శుతీచ్చాపద్యే' ష్వితి వైజయంతీ. ౨౫ 



1222 (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవింద రాజీయవిశి ప్లే 

నివేశ్య గంగా మను తాం మహానదీం .చమూం విథానై: పరిబర్హశోభినీం, 
ఉవాస రామస్య తదా మహాత్మనో విచింతయానో భరతో నివర్రనం. చ౬.. 

ఇతి శ్రీమదామాయకే, అయోధ్యాకాండే, త్యశీతితమ స్సర్గః. 

ఆథ చతురశీతితమ స్సర్గః 

తతో నివిషాం ధ్వజినీం గంగా మన్వాశితాం నదీం, 

నిషాదరాజో దృఘ్వైవ జ్ఞాతీకా సంత్వరితోఒబఏీక్. ర 

మహతీయ మిత సేనా సాగరాఖభా (పదృశ్యతే, 

నాఒస్య్థాంత మధిగచ్చామ్ మనసొపి విచింతయజ. వ 

(నివేశ్యేతి.) గంగా మను నివేశ్య గంగా మనుసృత్య నివేశ్య, గంగాకూలానుసారేణ నివేశ్వేతి 

యావత్. విధానై : తత్తజ్ఞాతివ్యవస్థాకల్పనాదిభిః, పరిబర్హశోభినీం - పరిబర్హో య్మాతోపయు క్ర 

సటవేశ్మా దుుపకర ణం. “తథోపకరణం (పోక్తం పరిబర్హః పరిచ్చది ఇతి హలాయుధ:, ఎ౬.. 

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అ యోధ్యాకాండవ్వాఖ్యానే, 

అథ చతురశీతితమ స్సర్గః. 

న న 

(తత ఇత్యాది,) గంగాం అన్వాశితాం |పాప్తాం, ఆతనీవ నివిష్టాం కృతనివేశాం, ధ్వజినీం- 

సేనాం. దృష్ట్వా, సంత్వరితః ససంభమ:. దా 

(మహతితి,) ఇతః, ఇహ శృంగిబేరవురే, ఆస్య సేనారూపవస్తునః, చింతయ న్నహఠఈ- 

మనసాపి నాస్యాఒంత మధిగచ్చామీతి సంబంధః. co 



అయోధ్యా కాళ్టే- చతురశీత్రితమస్సర్ల : 1223 

(భరతస్య గుహసంభాషణం) 

యథా తు ఖలు దుర్చుద్ధి రృరత స్వయ మాగతః, 

స వివ హి మహాకాయ; కోవిదారధ్వజో రథే. . 3 

బంధయిష్యతి వా దాశా నథవా౭స్మా న్యధిష్యతి, 

అథ దాశరథిం రామం పిత్రా రాజ్యా ద్వివాసితం. 0 ఇ 

సంపన్నాం శియ మన్విచ్చం స్తస్య రాజ్ఞ స్సుదుర్ల భాం, 
ల్ 

భరత: కైకయీపుతో హంతుం సమధిగచ్చతి. ౫ 

భర్తా చైవ సఖా చైవ రామో దాశరథి ర్మమ, 

తస్యా౭_ర్భకామా స్పనర్దా గంగానూపే పతిష్టత. కు 

తిష్టంతు సర్వే దాశా శృ గంగా మన్వాశితాం నదీం, 

బలయుక్తా నదీరతా మాంసమూలఫలాశ నా:. ౭ 

(యథేతి.) సః ఇక్ష్వాకుల కమాగతః, కోవిదారధ్వజః, రథే దృశ్యతే. హి యస్మాత్, అతః 

భరతః స్వయ మాగతః, యథా తు ఖలు (దువ మిత్యర్థః. కోవిదారధ్యజః దుర్చుద్ధిః ఇత్యనేన 

భరతో రామద్రోహాకాంక్షయా అగచ్చ్భతీతి శంకితవానితి గమ్యతే. త్రి 

తదేవ స్థాపయిష్యతి (బలధయిష్యతీ త్యాదినా) దాశా నస్మా కా, బంధయిష్యతి, అథవా, 

వధిష్యతి హనిష్యతి. హనో లృటి వధాదేశ ఆర్హః. అథ అథవా, దాశరథీం, జ్ఞాతిభూత మితి భావః. 

వివాసితం దుర్బల మిత్యర్థః. సంపన్నాం అ| పచ్యుతాం, రామాగమనే హి శ్రీః (పచ్యుతా స్యాత్, 

కైకేయీవు త ఇతి దుష్పృకృతిత్వే హేతుః. తస్య రాజ్ఞః, రాజత్వార్హన్య రామస్య; నుదుర్లభాం. ౫ 

కి మతో భవత ఇత్యతాహ (భర్తేతి.) అర్థకామాః అర్థేచ్చవః, యూయ మితి శేషః, అనూపే 

తీరే. ౬ 

(తిష్టంత్వితి.) సర్వే దాశా శ్చ గంగా మన్నా! శితా స్పంతః, బలయుక్తాః సేనాయుకాః. 

నదీరక్షాః నదీతరణమార్గం రక్షంతః, మాంసమూలఫలాశనాః నావారోపితమాంసాద్యశనా 
స్తెష్టంతు" డ్ ౭ 
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వాం శతానా- పంచానాం కైవర్తానాం శతం శతం, 

సన్నద్ధానాం తథా యూనాం కిష్టం త్వి త్యభ్యచోదయక్. లా 

యదా తు (ఒద్యుషస్తు భరతో రామస్యేహ భవిష్యతి. 

సేయం స్వస్తిమతీ సేనా గంగా మద్య తరిష్యతి జా 

ఇత్యుక్వోపాయనం గృహ్య మత్స్యమాంసమధూని చ, 

అభిచక్రామ భరతం నివాదాధిపతి ర్గుహ:. ca 

త మాయాంతం తు సం(గుత్యు సూతప్పుత: ప్రతాపవాకా, 

భరకతాయా2.౬ చచమేఒథ వినయజ్జో ఏనసీతవత్ ౧౧- 

ఏష జ్ఞాతిసహ స్రేణ స్థపతి: పరివారితః, 

కుశలో దండకారణ్యే వృద్ధో భ్రాతు శ్చ తే సఖా. ౧వి- 

తస్మా త్పశ తు కాకుక్ స్థ త్వాం నిషాదాధిపో గుహః, 

అసంశయం విజానీకే యత తౌ రామలక్ష్ముజౌ. ౧8 

ఏత త్తు వచనం (శుత్వా సుమంత్రా దృరత శుభం, 

ఉవాచ వచనం శీఘ్రం గుహః పశ్యతు మా మితి. aw 

(నావా మిత్యాది,) పంచానాం శతానాం నావాం, వీకైకస్యా నావః, కైవర్తానాం శతం శతం 

తిష్టంతు శతం' గతం కైవరా స్తిషం త్విత్యర్థః. ౮- 
కని బడ 

(యదేతి , రామన్య తుష్టః రామవిషయే తుష్టః, యదా దుష్ట ఇతి పాఠే అదుష్ట ఇతి పద 

చ్చేదః. (స్వసిమతీతి) ఆన్యధా హంతవ్యేతి భావః, జా 

(ఇతీతి.) ఉపాయనం కౌశేయాది, మాంసం మృగాణాం. ౧౦-౧౧ 

వష ఇతి.) సపతిః | పభుః, దండకారణ్వే కుశల;, తత సంచరణసమర ఇతంరః.. ( ) ఇతి ( 5 (1 ర్ట ఇత్యర్థ 
విజానీతే, తం దేశ మిత్యర్థః. ౧౩-౧౫- 



అయోధఛ్యాకాళ్టే- చతురశీతిత మ స్పర్ష: 1225. 

(భరతస్య గుహేన సహ సంభాషణం) 

లబ్ద్యా భ్యనుజ్జాం సంహృష్టో జ్ఞాతిభీ: పరివారిత:, 

ఆగమ్య భరతం |ప్రహ్మో గుహో వచన మబబవీక్. oc 

నిష్కుటశ్షైవ దేశ యం వంచితా శ్చాపి తే వయం, 

నివేదయామ స్తే సర్వే స్వకే దాసకులే వస. ౧౬ 

అస్తి మూలం ఫలం చైవ నిషాదై సృముపాహృతం, 

ఆరం చ మాంసం శుష్కుం చ వన్యం చోచ్చావచం మహత్. ce 

ఆశంసే స్వాశితా సేనా వత్స్యతీమాం విభావరీం, 

అర్చికో వివిధై: కామై శ్వ సృసైన్యో గమిష్యసి. ౧౮ 

ఇతి శ్రీమ్మదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, చతుర శీతితమ స్సర్గః. 

న పడ ఎవ్రక్రినాాలాా 

(లబ్ట్వేతి.) (పహ్వః కృత పణామః. ౧౫. 

(నిష్కుట ఇతి) అయం దేశః మదధిషస్టితవనపదేశః, తే నిష్కుటః గృహారామభూతః, 

“గృహారామస్తు నిషుటి ఇత్యమరః. త్వద్భోగయోగ్య ఇతి యావత్, వయం చ వంచితాః ఆత గమ 

నాఒనివేదనేన వంచితాః ఇత్యర్థః, నివేదనే హి |పత్యుద్దమనాదికం కర్తుం శక్య మితి భావః. సర్వే 

వయం, తే త్వదీయా ఇత్యర్థః. అతః స్వకే దాసకులే దాసగృహే, నసేతి, నివదయామః విజ్ఞాప 

యామః, వూర్వం “గంగా మాసాద్యే'తి గంగాపరగంతమార్లక రణేపి అద్య మనుష్య పేరణాభావాత్- 

త్వదాగమనం న జ్ఞాతవా నస్మీతి గుహేనోచ్యతే, ౧౬ 

(అస్తేతి.) వన్యం నీవారశ్యామాకపియంగ్వాది ధాన్యం, ఆశంసే (పార్థయామి, స్వాశితా 

సుష్టు భోజితా, ౧లా 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యా నే. 

చతురశీతితమ సర్గః. 

arr రాం 
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1226 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

ఆథ పంచాశితితమ స్పర్గః 
CY - వలు న ఆ 

హె ఎ అల్ నౌచా గ జొ 

ఏవ ముక్తస్తు భరకో నిషాదాధిపతిం గుహం, 

(ప్రత్యువాచ మహాఫప్రాజ్ఞో వాక్యం హేత్వర్థ సంహితం, ౧ 

ఊర్జిత: ఖలు తే కామః కృతో మమ గురో స్పఖే 

యో మే త్వ మీద్భశీం సేనా మేకోఒభ్యర్చితు మిచ్చసి. న్ 

ఇత్యుక్త్వా తు మహాతేజా గుహం వచన ముత్తమం, 

అబ్రవీ దృరత శ్శీమా న్నిషాదాధిపతిం పునః. 3 

కత రేణ గమిష్యామి భరద్వాజాశమం గుహ, 

గహనోఒయం భృశం దేశో గంగానూపో దురత్యయః. ౪ 

అథ సంచాశీతితము స్పర్షః 

(వీవ మితి.) హేత్వర్థసంహితం ఉపపత్తి పయోజనాభ్యాం యుక్తం. ౧ 

(ఊర్జిత ఇతి.) స్వస్య రామవిషయభ క్రిం ద్యోతయితుం “మమ గురో సఖే ఇత్యుక్తం. 

యస్త్వ మేక వవ, ఈదృశీం అపరిచ్చిన్నాం, సేనా మభ్యర్చితు మిచృసి, తస్య తే, ఊర్జితః 

అభివృద్ధః, కామః అర్బనామనోరథః, కృతః ఖలు కృత వవ. తవాదరణేనైవ వయ మర్చితా 

ఇతి భావః. ౨ 

(ఇతీతి.) మహాతేజా ఇతి గాంభీర్యద్యోతనం. ఉత్తమ మిత్యనేనాఒర్చనోద్యోగ మాతేణ 

తృప్త త్వకథ నా దహాస్తసమస్తకామత్త్వ్వ ముక్తం. శ్రీమా నితి తాత్మాలికహర్షః,. 3 

(కతరేణేకి.) కతరేణ కేన మార్గేణ. భృశం గహనః అత్యంతదుష్ప్రవేశః, అనూపో దేశః 

జల పాయో దేశః. “జల(పాయ మనూపం స్యా” దిత్యమరః. ఖ్ 
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(భరతన్య గుహేన సహ సంభాషణం) 

తస్య తద్వచనం (శ్రుత్వా రాజపుత్రస్య ధీమతః, 

అవీ త్నాంజలి ర్యాక్యం గుహో గహనగోచర:. ఏట 

దాశా స్తా౭_ను గమిష్యంతి ధన్విన స్పుసమాహితా:, 

అహం త్వాఒనుగమిష్యామి రాజపుత్ర మహాయశ:, ౬ 

కచ్చిన్న దుష్లో [వజసి రామన్యా= క్తిష్టకర్శ్మణ:, 

ఇయం కే మహతీ సేనా శంకాం జనయతీవ మే. ర 

త మేవ మభిభాషంత మాకాశ ఇవ నిర్మల:, 

భరత శ్నుక్లుయా వాచా గుహం వచన మబవీక్. లా 

(తసేతి.) గహనం కాననం, గోచర స్పంచార్మపదేశో యస్య స గహనగోచరః. 'గహనం 

కాననం వని మిత్యమరః. ౫ 

(దాశా ఇతి., అహ మనుగమిష్యామి, అతో న మార్గవిషయవిచారః కర్తవ్య ఇతి భావః. ౬. 

(కచ్చిదితి.) న దుష్టః అదుష్టః, సువ్పుపేతి సమానః రామస్య రామవిషయే, ఆదుష్టో 

(వజసి కచ్చిత్? దుమ్లో న వజసి కచ్చిదితి వా సంబందః. అక్షి ష్ట కర్మణ ఇత్యనేన నిరపాయత్య- 

ముక్తం. శంకా (పసక్తా హేతు మాహ (ఇయమితి.) అనుకూలో (వజసి చేత్ సేనా వ్యర్థేతి భావః 

ఇవశబ్ద శ్నృంకాయా ఈషత్త్యం ద్యోతయతి. 8 

(తమితి) ఆకాశ ఇవ నిర్మల ఇత్యనేన తచ్చంకితదోషస్య తత (పస క్రిరేవ నాస్తీత్యుచ్యతే. 

అకాశే హి పంకానులేపే న తత న (పసజతి, కింతు స్యసాన్స, వవ మలినో భవతి, శ్శక్తయా- 

స్వస్ని ఇ దోషారోపే ప్యకోధయా. లా 
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మా భూ త్స కాలో యత్కష్టృం న మాం శంకితు మర్దస్కి 

రాఘవ సృ హి మే భాతా జ్యేష్ట: పితృసమో మతః. శా 

తం నివర్తయితుం యామి కాకుక్స్థం వనవాసినం, 

బుద్ధి రన్యా న తే కార్యా గుహ సత్యం (బ్రవీమి తే. ౧౦ 

స తు సంహృష్టవదన శుత్యా భరతభాషితం, 

పున రేవా౭[బవీ ద్వాక్యం భరతం (ప్రతి హర్టితః. ౧౧ 

భన్య స్త్వం న త్వయా తుల్యం పశ్యామి జగతీతలే, 

అయత్నా దాగతం రాజ్యం య స్త్వం త్యక్తు మిహేచ్చసి, ౧౨ 

శాశ్వతీ ఖలు తే కీర్తి ర్లోకా ననుచరిష్యతి, 

య స్వం కృచ్చగతం రామం ప్రత్యానయితు మిచ్చసి. ౧౩ 

వివం సంభాషమాణస్య గుహస్య భరతం తదా, 

బభౌ నష్ట్మపభ స్ఫూర్యో రజనీ వా౬భ్యవర్తత, లా 

(మా భూ దితి.) యత్ యస్మి౯ కాలే, నష్టం త్వయా ఆశంకితం కష్టం, జాయతే, స కాలో 

మా భూత్, కలికాలే హి తాదృశ, పసంగః. అతో మాం శంకితుం నార్హసి, తత హేతుః (రాఘన 

ఇత్యాది.) న తే కార్యా త్వయా న కార్యా. ణం 

(స త్వితి) సంహృష్టవదనః [పసన్నవదన ఇత్యర్థః. హర్షితః సంజాతహర్షః. ౧౧-౧౨ 

(శాశ్వతీత) కృచ్చగతం వ్యషనగతం, (ప్రత్యానయితుం _పత్యానేతుం, ఇడార్డః, ౧౩ 

(వవ మితి,) సంభాషమాణస్య సంభాషమాణే సతి, నష్ట పభ; అదృష్ట ప్రభః, . ౧౪ 
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(భరతఆస్య గుహేన సహ సంభాషణం) 

సన్ని వేశ్య స తాం సేనాం గుహేన * పరితోషిత:, ఏ 
శతుఘ్నేన సహ శ్రీమాకా శయనం పున రాగమక్. ౧౫ 

రామచింతామయ శోకో భరతస్య మహాత్మనః, 

ఉఊపస్థితో హ్యనర్తస్య ధర్మ పేకుస్య తాద్పుశ :, ౧౬ 

అంతర్దాహేన దహన సృంతాపయతి రాఘవం, 

వనదాహాభిసంత ప్రం గూఢోఒగ్ని రివ పొదపం. ౧౭ 

ప్రస్పృత స్పర్వగా(తేభ్య స్పేేదం శోకాగ్ని సంభవం, 

యథా సూర్యాంశుసంతప్తో హిమవాకా |ప్రసృతో హిమం. ౧౮ 

(సన్నివేశ్యేతి.) (శయనం వున రాగమ దితి.) అత వున శృబ్దేన గుహాఒ౬ఒగమనాత్ వూర్వం 

శాంత శ్నయనే స్థిత జతి గమ్యతే. సముపాగమ దితి వా పాఠః. వనః పరితోషిత ఇతి వా 

సంబంధః. వాక్యాలంకారో వా, ౧౫ 

(రామచింతామయ ఇతి.) అనర్హస్య గర్లైశ్వర్వేణ శోకానర్హ స్య, మహాత్మనః మహాధీరస్యాపి, 

దర్శ _పేక్షస్య శోకమూలపాపశూన్యస్య, తాదృశః అవాజ్మనసగోచరః, (భాతృభక్త స్యేతి భరత 

విశేషణం వా, దగ్ 

(అంతర్దాహేనేతి ) దహనః శోకాగ్నిః, అంతర్జాహేన చింతాగ్నినా, తప్తం, రాఘవం భరతం, 

సంతాపయతి సమ్యక్ గ్రపయకి స్మ, వనదాహాభిసంతప్తం - వనదాహేన పర్యంతవనాగ్నే 

రూష్మణా, సంతప్తం శుష్కం, పాదపం, గూఢోగ్ని రివ కోటరాగ్ని రివ, అంతరారభ్య బహి 

రదహత్, అంతస్థో పాాత్మా దహ్యతే, అదాహ్యత్వం కేవలాగ్నే ర్హి, ౧౭ 

((పసృత ఇతి.) శోకాగ్ని సంభవం స్వేదం, పసృతః, భరత ఇతి శేషః స్వేద శ్యోకాగ్ని 

సంభవ ఇతి పాఠస్తు న దృష్టాంతానురూపః, స్వేదం [పసృతః, హిమం (ప్రసృత ఇత్య(త గళ్య 

చ్చత్యాత్ కర్తరి కః, ఇ ౧౮ 

* పరిరక్షిత ఇతి పాఠే పరిహృతచోరాదిబాధ ఇత్యర్థః. ఇతి తత్త్వదీసికా, 
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ధ్యాననిర్దరశై లేన వినిశ్య్వసితధాతునా, 

దైన్యబాదపసం ఘేన *శోకాయాసాధిశ్చంగికా. 

(పప్రమోహానంతసత్తేన సంతాపౌషధి వేణునా, 

ఆక్రాంతో దుఃఖశెలేన మహతా కైకయీసుత:, ౨౦ 

వినిశ్వసక వై భృశదుర్మనా స్తత: ప్రమూఢసంజ్ఞః పరమాపదం గతః, 
శమం న లేభే హృదయజ్వరార్దితో నరర్షభో యాథగతో యథర్హభ:. ౨౧ 

భరతన్య దుఃఖం శై లత్వేన రూపయతి (ధ్యానేత్యాదినా,) ధ్యాననిర్దరశై లేన. దరో గర్తః, 

తస్మా న్నిర్లతం నిర్ణరం, శిలానాం సమూహః శైలం, రామవిషయధ్యాన మేవ నిర్ణరశత్తై లం యస్మి కా" 

తేన, ధ్యానస్య నిరంతర తేన దరీవిదీర్ణశిలాపజ్తీ సామ్యం వివిధం నిశ్వసితం వినిశ్వసితం, 

తదేవ ధాతు ర్యస్మిజ, వివిధత్వసావ్యూత్. దైన్యం కరణానాం స్వస్వవిషయ[ పవృ త్రివైముఖ్యం, 

తస్య పాదప సామ్య నుబోధరూపతయా. కోకాయాసాధి శృంగిణా-కోకాదయ వవ శృంగిణ: కృష్ణ. 

నారాదయో యస్మి జ తేన, యద్వా, శోకాయాసాదిభిః శృంగిణా శృంగవతా, ధృఢత్వసామ్యాత్_ 

(పమోహానంతస తేన - (పమోహా వవ అనంతాని సత్వాని జంతవో యస్మికా తేన “ద్రవ్యాసు 

వ్యవసాయేషు సత్వ మస్రీ తు జంతు” ప్విత్యమరః. (పాణభయశంకాకరత్వాత్. సంతాపాషధి: 

వేణునా-సంతాపా వవ ఓషధయో వేణవ శృ యస్మి శా తేన, ఓషధివేణుసామ్యం దుష్ప్రవేశత్వాత్. 

ఆకాంతః, అభూదితి శేషః, మహతా అతిగురుణొ, మజ్జతేతి పారే. మజ్జతా అవయవేషు 

(పవిశతా. ౨౦. 

(వినిశ్వస న్నితి) వినిశ్వసకా చింతాతిరేకేణ శ్వాసం కుర్వజా, భృశదుర్మనాః అత్యంత 

కలుషహృదయః, (పమూఢా నష్టా సంజ్ఞా యస్య సః, (పమూఢ సంజ్ఞః, ఆత వీవ పరమాపదం. 

మరణాయార్గనంపత్తిరూపాం మూర్చాం, గతః శమం జరశాంతిం, అఆయూథగతః యూథాత్- థి” లకు ఇ ప 
ఇృభష్ట ఇత్యర్థః, యూథహత ఇతి పాఠే - హతయూథ ఇత్యర్థః, ౨. 

| 
చవాునానలని లన గ 

* కోకశ్స అయాసాశ్చ ఆధిశ్చ తా వవ శృంగాణి యస్మిన్ తేన. 
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(గుహేన భరతాయ లక్ష్మ ణగుణనివేదనం,) 

గుహేన సార్ధం భరత సృమాగతో మహానుభావ సృజన సమాహితః, 

సుదుర్తనా _ఫ్రం భరతం తదా పున ర్లుహ సృమాశ్యాసయ ద్యగజం ప్రతి, ౨౨ 

ఇతి (శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, పంచాశీతితమస్సర్ల:. 

అథ షడశీతితమ స్సర్గః 

ఆచచతే.ఒథ సద్భావం లక్ముణస్య మహాత్మనః, 

భరతాయా=.|పమేయాయ గుహో గహనగోచర;. ణం 

అథ గుహస్పమాగత ఇత్యాహ (గుహేనేతి.) సజన స్పపరివారః, సమాహితః వీకాగచిత్తః, 

భరతః గుహేన, సార్ధం సహ, సమాగతః సంగతః. అథ గుహ స్సుదుర్మనాః భరతక్లేశదర్శనేన 
-భరతా దపి భృశం దుర్మనా స్పకాా భరతం, అగజం (పతి ఆఇగజం లక్షీక్పత్య, 
.సమాశ్వాసయత్. ౨౨ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణబూషణే పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాభ్యానే, 

పంచాశీతితమ స్సర్గః. 

— కా 

అథ షడశీతితమ స్సర్గః 

(ఆచచక్ష ఇత్యాది ) అథ ఆశ్వాసనానంతంం౦, సద్భావం జ్యేస్థానువర్క నరూపం సమీచనస్య 

భావం, (ఆచచక్ష ఇత్యాది) బగవద్విషయోపదేశే నూతనవురాతననిభాగో నాస్తి, దేశికా వకారః, 

సాదరాః (శోతార ఇత్యాహ. అజీషదర్ధి. స్వవాగిం దియవిషయమేవాఒవదత్, నతు కార్త్యేన, 

(అథ) భరతస్వభావజ్ఞానానంతరం, (సద్భావం) “బాల్యాత్ (పభ్యుతి సుస్నిగ్ధి ఇతి సత్తావ్యాప్తం 

స్వభావం. (లక్ష్మ ణస్య మహాత్మనః) పయోధిం పాణినా పరిచ్చేత్తు ముద్యుక్తః. (భరతాయా 

౭(పమేయాయ) వీతాదృశస్యోపదేషైతి నాస్తి. (గుహో గహనగోచరః) వన్యవృక్షాది తారతమ్య 
మ్మాతజ్ఞ్ఞః వతాదృశస్య భావ మవిజ్ఞాతవాజ, యద్వా, రామ విరహేణ కుళచిత్ కుండే స్థ్తః 

-తద్దేశీయాగమనే సముత్ఞాయనిర్లతః, నె 
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తం జ్యాగతం గుకై ర్వుక్తం శరచాపాసిధారిణం, 

_ (భాతృగు_హ్యర్థ మత్యంత మహం లక్ష్ముణ మబువమ్. . ra 

“౨౨ ఇయం తాత సుఖా శయ్యా త్యదర్థ ముపకల్పితా, 

(పత్యాశ్వసిహి శేష్వా౭ఒస్యాం సుఖం రాఘవనందన. 3 

ఊచితోఒయం జన స్పర్వో దుఃఖానాం త్వం సుఖోచిత;, 

ధర్మాత్మం స్తస్య గుప్త్యర్ధం జాగరిష్యామహే వయం. ఖు అణ 

న హి రామా త్పియతరో మమా౭_స్తి భువి కశ్చన, 
మోత్సుకో భూ రవీ మ్యేత దపష్యసత్యం తవా౭[గత:. > 

— అస్య (పసాదా దాశంసే లో కేఒస్మిజ సుమహద్యశః, 
+ ధర్మావ్నాఫ్రిం చ విపులా మర్గావాప్తిం చ కేవలాం. ౬ 

భరతస్యి రామవిషయ స్నేహమభివర్ధయితుం లక్ష్మణస్య జ్యేషానువర నరూపం వూర్వ 
వృత్తాంత మాహ (తం జాగ్రత మెత్యాదినా.) (భాతృగుప్త ్యర్థం అత్యంతం జ్మాగతం, శరచాపాసి 
ధారిణం వీకహస్తే శరయుక చాపం అపరహసే అసిం చ దధాన మిత్యర్థః, గుణైః (భాత్సభక్తా 
దిగుణె1, యుక్తం. 

౨=౩ 

(ఉచిత ఇతి.) తస్య రామస్య, ౪ 

(న హీతి.) మోత్సుకో భూః అస్యాం రాతౌ రామర క్షణౌత్సు క్యం మా కృథా ఇత్యర్థః, చీతత్- 
రక్షణం (పతి తవాగతః, అసత్యం [బవీమ్యపి (బవీమి కిం న (బవీమ్యేవే త్యర్థః, % 

స్వస్యైహిక మాముష్మి కం చ ఫలం రామాయ త్త మిత్యాహ (అస్యేత్యాదినా.) ధర్మా వాప్తిం.. 
అముష్ముకఫల సాధనసిద్ధిం, కేవలాం న్యాయ, పాపా మితి యావత్, ౬ 

* తనిక్షోకీ. కేవలాం (పతిబంధరహితాం, ధర్మావాప్తిం ఫలాభినంధిరహితాం, వివులాం మోక్షపర్యంతాం, అర్ధావా ప్తిం స్వర్గాదివురుషార్థ పాప్తిం, ఆస్మిన్ లోకే సుమహద్యశః, ఐహిక వురుషార్థం, మహాభాగవతత్వప్రయు క్త పసిద్దిం వా, అస్య రామస్య, | పసాదాక్, అంససే ఇవార్థయామి. 
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(గుహేన భరతాయ లక్ష్మ ణగుణ నివేదనం) 

పోఒహం |పియసఖం రామం శయానం సహ సీతయా, 

రతిష్యామి ధనుష్పాజి స్స్పర్వై స్పై ర్లోకిభి సృహ. అ 
/ చ ఆ 

న హి మే౭_విదితం కించి ద్వనే౭స్నికా చరత స్సదా, 

చతురంగం హ్యాపి బలం [పసహేమ వయం యుధి. రా 

ఏవ మన్నాఖి రుక్తేన లక్ష్ముబేన మహాత్మనా, 

అనుసీతా వయం నర్వే ధర్మ మేవాఒనుపశ్యతా. ౯ 

కథం దాశరథా భూమౌ శయానే సహ సీతయా, 

శక్యా నిదా మయా లబ్ధుం జీవితం వా సుఖొని వా. ౧౦ 

యోఒను దేవాసురై స్పర్వై శృక్య: ప్రసహితుం యధి, 
తం పశ్య గుహ సంవిష్టం తృణేషు సహ సీతయా. ౧౧ 

మహతా తపసా లబ్టో వివిధైశ్చ పరిశమై:, 
ఏకో దశరథ మ్వైష పుత్ర స్పదృృశ లకణ:. ౧౨ 

అస్మికా (ప్రవాజితే రాజా న చిరం వర్తయిష్యతి, 

విధవా మేదినీ నూనం ఊప్రమేవ భవిష్యతి. ౧౩. 

(నేతి) మే విదిత మిత్య(త అవిదిత మితి పదచ్చేదః. ౮-౧౧. 

(మహతేతి.) తపసా అనశనేన, పర్మిశమైః, యజ్ఞాదిభి రిత్యర్థః, వీకః ముఖ్యః “వీకే 

ముఖ్యాన్యకేవలా' ఇత్యమరః, ౧౨ 

(ప్మవాజనకాలికదశ రథ దశాం స్మరన్నాహ (అస్మిన్నితి) వర్తయిష్యతి జీవిష్యతి. ౧౭ 
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వినద్య సుమహానాదం (శ మేజోపరతా ప్రాయః, 

నిర్ణోషేోపరతం తౌత మన్యే రాజనివేశనం. | వాళ 

కౌసల్యా చెవ రాజా చ తథైవ జననీ మమ, 

నాఒ౭౬శంసే యది జీవేయ స్సర్వే తే రజనీ మిమాం. ౧౫ 

జీవేదపి చ మే మాతా శ తుఘ్న న్యాఒన్వ వేకు యా, 

దు:ఖీితాయాతు కౌసల్యా వీరసూ ర్వినశిష్యతి. ౧౬ 

అతి కాంత మతిశాంత మనవాప్య మనోరథం, 

రాజ్యే రామ మనితీప్య పితా మే వినశిష్యతి. ౧౭ 

సిద్ధార్థా: పితరం వృత్తం తస్మికా కాలే హ్యుపస్థితే, 

(పేకకా ర్యేషు సర్వేషు సంస్క_రిషరంతి భూమిపం. ౧౮ా 

రమ్యచత్వ్ణరసంగ్థానాం సువిభక్రమహాపథాం, 

హర్శ్మ $[పాసాదసంపన్నాం సర్వురత్న విభూషి తాం. ౧౯ 

(వినద్యేతి.) సుమహానాదం వినద్య, కృతే త్యర్థః. (అద్య (స్ర్రియః ఉపరతా ఇతి.) మన్యే 
ఇత్యుపస్కార్యం నివేశనం నివేశనం చ, ఎ౪ 

(కాసల్యేతి.) సర్వే తే జీవేయు రితి నాశంసే, యది జీవేయు రిమాం శర్వరీ మేవెేతి 
సంబంధః. ౧౫ 

--(జీవే. దితి) శ తుఘ్నస్యాఒన్వవేక్షయా శతుఘ్ననంబంధ్యవే క్షణేచ్ళయా, వీరనూ: 
కౌసల్యా దుఃభితేతి యత్, అతో వినశిష్యతి, దుఃభితా యా త్వితి పాఠ స్సమీచీనః, తత్సక్షే-యా 
దుఃఖితా వీరసూః కౌసల్యా సా తు వినశిష్యత్యే వేత్యర్థః ౧౬ 

(ఆతి'కాంత మితి.) అత్నికాంత మతి కాంతం, సర్వం (పయోజన మతీత్యే త్యర్థః. ౧౭ 

(సిద్ధార్ధా ఇతి.) వృత్తం అతీతం, మృత మితి యావత్. ౧౮ 

(రమ్యచత్వరసంస్థానా మిత్యాది,) హర్మ్యాణి ధనినాం గృహాణి, (పాసొదాః దేవానాం 

రాజ్ఞాంచగృహాణి, తై స్సంపన్నాం సమృద్ధాం, సర్వరత్నవిభూషితాం - సరః (శ్రేష్టవస్తుఖి 
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(భరతస్య కోకావేశః) . 

గజాశ్యరథ సంభాధాం తూర్యనాదపినాదితాం, _ 

సర్వక ల్యాజసంపూర్ణాం హృష్ట పుష్టజనాకులాం. వతి 
6౬ 

ఆరా మోద్వానసం పూర్ణాం సమాజోత్పవశాలినీం, 

సుఖీతా విచరిష్యంతి రాజధానీ౦ పితు ర్మమ. ౨౧ 

అపి సత్యపతిజ్లేన. నార్ధం కుశలినా వయం, 

నివృత్తే సమయే హ్యాస్మికా సుఖితా; (పవి శేమహి, ౨౫ 

పరిదేవయమానస్య. త స్యైవం సుమహాత్మనః:, 

తిష్టతో రాజపుత్రస్య శర్వరీ నాఒత్యవర్తత. ౨3 

ప్రభాతే విమలే సూర్యే కారయిత్వా జటా ఉభౌ, 

అస్మికా భాగీరథీతీ రే సుఖం సంతారితౌ మయా. ౨౪ 

రలంకృతాం, తూర్యనాదవినాదితాం _ తూర్యస్య నృత్తగీతాదికస్య, నాదేన, వినాదితాం 

హర్మా్యదిషు కృత పతిధ్వని మిత్యర్థః, సర్వ కల్యాణై స్పృర్వమంగళై, స్సంవూర్ణాం, 

సర్వోత్సవై స్పంవూర్ణాం వా ఆరామోద్యాన సంవూర్ణాం - ఆరామాః ఉపవనాని, ఇఉద్యానాని. 

రాజ్ఞా మసాధారణవనాని, తై స్సమృద్ధాం, సమాజోత్సవ శాలినీం ఉత్సవసమూహశాలినీం:ం౯- 9౧ 

(ఆపీతి.) సత్య పతిజ్ఞే న తీర్ణవనవాస పతిజ్ఞే న, రామేణ (ప్రవిశేమహి, వురీ మితి శేషః. ౨౨ 

( పరిదేవయమానస్వేతి, తీష్టతో రాజవుత్రస్య రాజవు| త సంబంధినీ, శర్వరీ అత్యవర్తత, 

నిరంతరపరిదేననేన రాత్రిం యాపితవా నిత్యర్థ£. ౨3-౨౨౪ 
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జటాధరౌ తౌ దుమచిరవాససౌ మహాబలౌ కుంజరయూథపోపమౌ, 

పరేషుచాపాసిధరౌ పరంకకౌ వ్య వేక్షుమాణౌ సహ సీతాయా గతౌ. ౨౫ 

ఇతి శ్రీమ[దామాయే, అయోధ్యాకాండే, షడశీతితమస్సర్గ:. 

అథ సప్రాశితితమ స్సర్గః 
—ాళి 

గుహస్య వచనం [శుతాం భరతో భృశ మప్రియం, 

ధ్యానం జగామ తతెవ యత తచ్చుత మపియం. ౧ 

సుకుమారో మహాసత్వ సింహస్కంధో మహాభుజః, 

పుండరీక విశాలాకు స్తరుణః ప్రియదర్శనః. la 

పత్యాశ్యస్య ముహూర్తం తు కాలం పరమదుర్మనా;, 

పపాత సహసా తోత్రై ర్హ కతివిద్ద ఇవ ది(పః. 3 

(జటాధరా వితి.) వ్యవేక్షమాణా సర్వతో దత్తావధానౌా. ౨౫ 

ఇతి శ్రీ గోనిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, 

షడకితితమస్సర్గః. 

అథ సప్తాశీతితమ స్నర్లః 

(గుహస్వేతి) యత తతైెవ యత క్షణే ఇపియం (శుతం తతైవేత్యర్థః. యద్వా, 

యత విషయే అసియం [శుతం తత్రైవ, ధ్యానం జగామ స్వాభిలషితకార్యసంకటం జాతమితి 

చింతాపారవశ్యం (ప్రాప్త ఇత్యర్థః. ౧ 

(సుకుమార ఇత్యాది) శోకద్వయమేకాన్వయం, (పత్యాశ్వస్య ముహూర్తం కాలం పరమ 

దుర్మనా స్పజా సహసా పపాత, ససాదేతి వా పాఠః. (నుకుమార ఇత్యాదినా) తదవస్థాఒనర్హత్వ 

ముచ్యతే. ఎనీ ఆత్ర. 
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(కాసల్యాయాః భరతసాంత్వనం) 

తదవస్థం తు భరతం శతుఘ్నో 2 నంతరస్థిత:, 

పరిష్వజ్య రురోదోవ్చై ర్విసంజ్ఞ శోక కర్భితః. ౪ 

తత స్పర్వా సృమాపేతు ర్మాతరో భరతస్య తాః, 

ఉపవాసకృ్ళశా దీనా భర్తృ వ్యసనకర్శితా:. % 

తాశ్చ తం పతితం భూమౌ రుదంత్య: పర్యవార యజ, 

కౌసల్యా త్వనుసృృత్ర్యైనం దుర్మనా: పరిషన్వ జే. ౬ 

వత్సలా స్వం యథా వత్స ముపగూహ్య తపస్వినీ, 

పరిషపచ్చ భరతం రుదంతీ శోకలాలసా. & 

పుత్ర వ్యాధి ర్న తే కచ్చి చ్చరీరం పరిబాధశే, 

అద్య రాజకులస్యా౭_ స్య త్వదధీనం హి జీవితం. ౮ 

త్వాం దృష్ట్వా పుత్ర జీవామి రామే సభాతృకే గతే, 

వృత్తే దశర థి రాజ్ఞి నాథ ఏక స్వ మద్య నః, ౯ 

(తదవస్థ మితి.) అనంతర స్టితః నిరంతరం నమీపే స్థితః. Yo 

(తా ఇతి,) అనుసృత్య సమీపం ప్రాప్య, ౬ 

(వత్సలేతి.) ఉపగూహ్య పరిష్వజ్య. 2 

(వ్వతేతి.) నహి భరతస్య వ్యాధి శ్చాతుర్ధికః, అపితు రామవిరహ వవ. రామవిరహః తే 

శరీరం బాధతే కచ్చి దిత్యర్థః. (ఆద్యేతి.) రామో వనం గతః, చకవ తు సంస్థితః. ఆతి స్త్వ 

మేవేదానీ మస్మాకం రక్షక ఇతి నాఒర్థః, కింతు, రామో భవతో ముఖవైర్యం దృష్ట్వా న వున 

రనాగతో భవేత్, అనశ్య మాగమిష్యతీ త్యేత దవేక్ష్య వయం జీవానుః. భవా న్నా శ్తేతి శుతం 

చేత్, క ఇమాం దిశ మవలోకయేత్ ? ౮౯ 



1238 శ్రీమద్రామాయకె, గోపింద రాజీయవిశిస్నే 

కచ్చిన్ను లక్ము జే పుత (శుతం తే కించి ద(పియం, 

పుత్రే వా హ్యేకపుత్రాయా స్సహభార్యే వనం గతే. అం 

స ముహూర్తం సమాశ్వస్వ రుదన్నేవ మహాయశాః, 

కౌసల్యాం పరినాం త్వే్యదం గుహం వచన మటబవీక్. ౨౦౧. 

(ఖాతా మే క్వాఒవస దదాతౌక్వ సీతా కప్ప చ లక్షుణ:, 

అస్వప చృయనే కస్మిజా కిం భుక్త్వా గుహ శంస మే. ౧౨ 

సోఒబవీ ద్భరతం హృష్టో నిషాదాధిపతి ధుహ:, 

యద్వ్విధం ప్రతిపేదే చ రామే పియహికేఒ8థా. ౧౩ 

అన్న ముచ్చావచం భతాః ఫలాని వివిధాని చ, 

రామాయా=._ భ్యవహారార్థం బహు చోపహృతం మయా. ౧౪+ 

త త్సర్వుం (ప్రత్యనుజ్ఞాసి [దామ సృత్యపరాక్రమః, 

న తు త త్సృత్యగృహ్లోక్ సః తత్రధర్మ మనుస్మరకా. ౧౫. 

(కచ్చి దితి.)లక్ష్మణే విషయే, తే త్వయా, వీకవుతాయాః, మమేతి శేషః, ౧౦- 

(స ఇతి.) పరిసాంత్వ్య త్వచ్భంకితం కి మపి న భవే దితి వదక పరిసాంత్వ్యే 

త్యర్థః. అది-- ౨-- 

(స ఇత.) గుహః, హృష్టః రామవృత్తాంతకీ రనస్వాఒవకాశో లబ్ద ఇతి సంజాతహర్ష స్పజా. 
రామే యద్విధం యాదృశ ముపచారాదికం, (పతిపేదే, అకరో దితి యావత్, త చ(బవిత్, చకారేణ 

రామకృతం సముచ్చీయతే. cE 

(ఆన్న మితి ) ఉచ్చావచం నానావిధ మిత్యర్థః. భక్షాః ఖక్షణీయా న్యవూపాదీన్సి ఆభ్యవ 

హారార్థం భోజనార్థం. (బహుచేతి.) అన్యచ్చ బహు చోష్యలేహ్యాదిక ముపాక్షృతం. గళ 

(తత్సర్వ మితి) రామః త న్న పత్యగృహ్హాత్, కింతు, తత్సర్వం (పత్యనుజ్ఞాసీత్ (పత్యన్వ 
జ్ఞాసీక్, వున ర్నీయతామి త్యనుజ్ఞాతవాణ. క్ష్యతధర్మం దాన మేవ క్షతధర్మః, న త్వాదానమితి,.. 
అత హీనజాతిపరిగహత్వా త్తత్ప్రత్యాఖ్యానం, బుషిభ్యస్తు స్వీకరిష్యతీ త్యాహుః, ౧౫ 
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(గుహేన శ్రీరామస్య రాత్రిచర్యానివేదనం) 

న హ్యన్మాభి: |పకి[గాహ్యం సఖే దేయు తు. సర్వదా, 

ఇతి తేన వయం రాజ న్ననునీతా మహాత్మనా. ౧౬ 

లక్షుజేన సమానీతం పీత్వా వారి మహాయశాః, 

* కావవాస్యం తదా౭_కారీ | దాఘవ స్సహ సీతయా. ౧e 

తతస్తు జలశేషేణ లక్ముణోఒప్యకరో త్తదా, 

వాగ్యతా స్తే త్రయ సృంధ్యాం సముపాసత సంహితా:. ౧౮ 

(వత్యనుజ్ఞానే హేతు మాహ (నేత్యాదినా,) ఇత్యనునీతా వయ మిత్యనేన స్వాంఘిభక్తా 

శగేసర గుహసమర్చిత ఫలాదే రృక్తివూతత్వేన శబరీవిదురాదిన్యాయేన పరమభాగవతతయా 

స్వేకార్యత్వేపి స్వపియతమపితృమాత్మపముఖ _ బహుజనవిశ్రేషదుఃఖపాగ్భారానుభవజనిత 

వై మనస్యేన వుణ్యనదీతీరే ఉపవాసచికిర్ణయా చ గుహసమర్చితం న (పతిజగాహ రామ ఇతి చ 

గుహేనాపి విదిత మితి గమ్యతే, ౧౬ 

(లక్ష్మణేనేతి.) బొపవాస్యం ఉపవాసం, స్వార్థే ష్యజ్. ౧8 

(తత ఇతి.) జలశేషేణ రామపేతజలశేషేణ, అకరోత్, పొన మితి శేషః. వాగ్యతాః నియత 

వాచః, సీతాయా అపి సంధ్యాయాం ధ్యానజపొదిక మస్తేేవ, సంహితాః సమాహితాః. నను వూర్వం 

వురోవాదే - 'తత శ్చీరో త్రరాసంగ స్పంధ్యా మన్వాన్య పశ్చిమాం, జలమేవాదదే భోజ్యం లక్ష్మ ణేనా 

2.౭.హృతం స్వయ' మిత్యు క్రం, కథ మతానువాదే పథమం జలాదానం పశ్చాత్ సంధ్యోపాసనం 

చోచ్యతే? సత్యం, తథైవ [కమః. ఇహతు గుహానితాన్నానంగీకారే కిం భుక్తవాకా రామ ఇత్యా 

కాంకాయాం లక్ష్మణేన యద్వా ర్యానీతం త త్పీత మితి (పసంగసంగత్యా జలపానం (పథమ 

ముక్త్వా౬థ సంధ్యోపాసన ముక్తి మితి న దోషః, ౧లా 

* జాపవస్తం. పా, 
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సొమ త్రి స్తు తతః పశ్చా దకరో తారస్తరం శుభం, 

స్వయ మానీయ బర్లింషి &.ప్తం రాఘవ కారజాక్. అ౯ 

తస్మికా సమావిశ (దామ న్స్వ్వాస్తరే సహ సీకయా, 

(పకాళ్య చ తయోః: పొదా వపచ(క్రామ లక్షుణ:. ౨౦- 

ఏత త్ర దింగుదీమూల మిద మేవ చతత్తృణం, 

యస్మికా రామ శ్చ సీతా చ రాత్రిం తాం శయితా వుభౌ. ౨౧- 

నియమ్య పృష్టే తు తలాంగుళితవాక శరై స్పుపూర్జా విషుధీ పరంతపః, 

మహ ద్ధను స్పజ్య ముపోహ్య లక్ముణో నిశా మతిష్టత్ పరితోఒస్య కేవలం. ౨౨: 

(సౌమిత్రి రితి.) తతః పశ్చాత్ వారిపానానంతరం, స్వయం, బర్హీంషి కుశాక్కా “బర్లి- 

ర్నాఒగ్నౌ నవా కుశి ఇతి వైజయంతీ. క్షిప మానీయ, రాఘవ కారణాత్ రాఘవనిమిత్తం, శుభం 

పవ్మితం, స్వాస్రరం సుష్టు అస్తీర్ణం్య శయనమితి యావత్, అకరోత్ కృతవా౯. ౧౯ 

(తస్మి న్నితి) పాదౌ! పకుళ్య, గంగాతీర గమనకృత పంకళోధనం కృత్వేత్యర్థః. ఇదం చ. 

రామస్య స్వహస్తాభ్యాం, సీతాయా స్తూదక [పదానేనేతి బోధ్యం, అపచకామ శయనకాలే సమీప 

వ ర్తనస్వాఒనుచితత్వా ద్దూరే స్థితః. ౨౦ 

(వీత దితి.) శయితౌ, గత్యర్థాకర్మకన్లి షశీజిత్యాదినా కర్తరి నిష్టా. ౨౧ 

(నియమ్వేతి.) వృష్టి పశ్చాద్భాగే, ఇషుధీ తూణీరద్వయం, నియమ్య బధ్వా, శూరాణాం- 

సవ్యాపసవ్య (పయోగార్థ మిషుధిద్వయధారణ మ స్తి. తలాంగులి తవాకా-'తలం జ్యాఘాతవారణ' 

మిత్యనురః. ఉపోహ్య ధృత్వా, అస్య పరితః ఆతిష్టత్ సర్వతోరక్షణార్హం (పదక్షిణం చచారే త్యర్థః, 

నిశాం నిశాయాం, అత్యంతసంయేగే ద్వితీయా, కేవల మిత్యనేన శయనని[ద్రారాహిత్యం లక్ష్మణ. 

స్యోచ్యతే. ౨2 
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(ఇంగుదీతరుతలం దృష్ట్వా భరతస్య శోకాతిశయః) 

తత స్వహం చోత్తమబాజచాపధృత్ స్థికో=_.భవం తత్ర స యత్ర లక్ష్ముణ:, 

అతందిఖి ర్టౌతిలీ రా త్తకార్ముకై ర్మహేందకల్పం పరిపాలయం స్తదా. ౨౩ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, సప్తాశీతితమ స్సర్గః. 

అయత హా + 

అథ అష్టాశీతితమ స్పరః 

త చ్చుత్వా నిపుణం సర్వం భరత సృహ మంత్రిఖి:, 

ఇంగుదీమూల మాగమ్య రామశయ్యా మవేక్యు తాం. ౧ 

అబవీ జ్ఞననీ స్పర్వా ఇహ తేన మహాత్మనా, 

శర్వరీ శయితా భూమా విద మస్య విమర్దితం. త్ 

బనానా 

(తత ఇతి.) అహం చోత్తమ బాణచాప ధృత్ “నీకో |భాతా నగరా ద్వనాని నిరగమయత్- 

అయ మపర స్సుషు ప్రిదశాయాం కిమపి కుర్యా దితి శంకయా సజ్ఞాయుధస్పక, యత యత 

స లక్ష్మణ స్థితః తత్ర తృత స్థితో=భవం, (పతిపదం త మనుసృతవానభవ మిత్యర్థః. (అతంధదిభిః 

జ్ఞాతిభి రాత్తకార్ముకై 1) మమ పరికరాశ్చ “అయం వనచరో నిషాదజాతీయః. రామే కించిత్ 

కరిష్యతి చే దేనం చ (పహరామి ఇతి సావధానా మాం (పతిపద మన్వసర న్నిత్యర్థః. వీవ మస్థానే. 

భయశంకిభిః కృతం వస్తుత స్ప న కేనచిత్ పరిభావ్య ఇత్యాహ (మహేంద్రకల్ప మితి.) ౨౩ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యానే, 

సప్తాశీతితమ స్సర్గః, 

అథ ఆష్టాశితితమ స్సర్గః 

sD — 

(తదిళ్యాది) క్లోకద్వయ మేకం వాక్యం, నివుణం సావధాన మిత్యర్థః. తేన రామేణ, ఇహ 

భూమౌ, శర్వరీ శయితా శర్వర్యాం శయనం కృతం, నిష్టయా అధికర ణత్వస్యాభిహి తత్వాత్- 
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మహాభాగకులీనేన మహాభాగేన ధీమతా, 
జాతో దశర థేనోర్వ్యాం న గామ స్ప్వప్తు మర్హతి. 3 

అజీనో త్తరసంస్తీర్లే వరా సరణసంచయే, 

శయిత్వా పురుషవ్యాఘ: కథం శేతే మహీతలే. ౪ 

(పాసాదాగవిమానేషు వలభీషు చ సర్వదా, 

హైమరాజతభౌమేషు వరా స్తరణశాలిషు. వ 

పుష్పసంచయచి తేషు చందనాగరుగంధిషు, 

పొండరాభ |వ్రకాశేషు శుకసంఘరుతేషు చ. ౬ 

శర్వరీ శబ్దాత్ | పథమా, ఇదమేషా మాసిత మితివత్. ఇద మస్య విమర్దిత మిత్యతా ప్యధికరణే 

నిష్టా క్రస్య చ వర్తమాన ఇతి కర్త౨ షష్టీ, అస్మి న్నేతత్క రృృకం విమర్దన మిత్యర్థ ః. ౧-౨ 

(మహాభాగేతి,) మహాభాగేన మహానుభావేన, దశరశథేనేతి పంచమ్యర్థే తృతీయా. 3 

(అజినోత్తరసంర్రస్ట్లీ ఇతి.) అజినో త్తరసంస్తీర్లే అజినరూపోత్తరచ్చదేన సంస్తీర్ణే, ఆజినశబ్లేన 

“కదళీ కందళి చీన శృమూరు (పియకావపి, సమూరు శ్చేతి హరిణా ఆమి ఆజినయోనయి ఇత్యుక్త 

కదళ్యాద్యజినం వివక్షితం. వరా స్తరణసంచయే - వరాణి అమూల్యాని, ఆ స్తరణాని యేషు 

పర్యంకేషు తేషాం సంచయే సమూహే, పర్యంకానాం బహుత్వం శీతోష్టాదికాలోచి తాంతర్గ్భ హశిరో 

గృహాదిబాహుల్యాత్. యద్యా, మార్షవాతిశయాయానేకాస్తరణత్వం. అతిమృదుత్వా దజినస్యోప 

"ర్యా సరణత్వం. ౪ 

(పాసాదాగవిమానేష్విత్యాది.) |పాసాదా(గవిమానేషు విమానతుల్య(పాసాద శిఖరేషు, వల 

భీషు కూటాగారేషు 'కూటాగారే తు వలభీ' తి వైజయంతీ. హెమరాజతభౌమేష = హెమాని 

రాజకాని భౌమాని భూతలాని యేషు తేషు, వరా స్తరణశాలిషు చి తకంబలభాదిశాలిషు, వుష్పసంచయ 

చిత్రేషు చితవుప్పసమూహేము, చందనాగరుగంధిషు చందనాగరుదూపగంధిషు, పాండరాభ 

ప్రకాశేషు తద్వద్ధవళషు, శుకసంఘరుతేషు శుకసమూహనాదవత్సు, అర్శఆదిత్వా దచ్ మత్వర్థయః 

1పాసాదవరవర్యేమ్ | పాసాదవరాణా ము త్రమేషు, శీతవత్సు శై త్యవత్సు-'శీతం గుణీ ఇత్యమర:. 
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(ఇంగుదీతరుతలం దృష్ట్వా భరతస్య శోకాతిశయ:) 

ప్రొసాదవరవర్యేషు శీతవత్సు సుగంధిషు, 

ఉషిత్వా మేరుక ల్పేషు కృతకాంచనభి త్రిషు. a 

గీతవాదిత్రనిర్లో ర్యరాభరణనిస్స్యనైః, 

మృదంగవరశ శ్చ సతతం |పతిబోధితః, ౮ 

వందిఖి ర్వందిత: కాలే బహుభి స్పూతమాగ థై: 

గాథాఖి రనురూవాఖి: స్తుతిభిశ్చ పరంతపః. కా 

ఆశ వేయ మిదం లోకే న సత్యం (ప్రతిభాతి మా, 

ముహ్యూతే ఖలు మే భావ స్ప్వ్రప్ప్నోఒయ మితి మే మతిః. ౨౦ 

సుగంధిషు, ఘనసాకాదిభిరితి శేషః, ఉషిత్వా శయిత్వేత్యర్థః, ఉపరి (పతిబోధోక్తేః, మేరుచుల్యత్వే 

హేతుః కృతకాంచనభి త్రి స్వితి, గీతవాది[తనిర్హో సై: గీతై స్రదనుగుణవీణాదిరావై 1, వరాభరణ 

నిస్యనై ః పరిచారికాపాణిచరణనూవురకం కణాద్యాభ ర ణశింజితె ః, మృదంగవరశబ్దైః మర్చళ విశేష 

ధ్వనిభిశ్చ, సతతం (పతిబోధితః. అథ (ప్రబోధనానంతరం, కాలే [పాతఃకాలే, వందిభిః కర్తృభిః, 

సూతమాగధైశ్చ, గాథాభిః గద్యవిశేషైః, పాఠభేదః - పద్యవిశేషెః, స్తుతిభిః స్తోత పబంధై శ్చ. 

వందితః స్తుతః. వది అభివాదన స్తుత్యో రితి ధాతుః. పరంతపః అన్యరాజశిక్షణపరో రామః, 

పాఠభేద:ః - అథ రాజ్యశిక్షణపరో రామః, కథం భూమౌ కేవలాయాం శేతే? కథం శ్వాపదరవైః 

(పతిబోధ్యతే? కథమేకాకీ తిష్టతీతి చోపస్కార్యం. గమ్యమానత్వా దప్రయోగః. “య శ్చ నింబం 
సరశునా యశ్చైనం మధు సర్పిషా, యశ్రైనం గంధమాల్యాభ్యాం సర్వస్య కటురేవ సి 

ఇత్యాది వత్. ౫-౯ 

(అ(శద్దేయ మితి.) ఇదం రామస్య తృణశ య్యాశయనాదికం, అ(శద్దేయం. లోకే పశ్యామి. 

లోకృ దర్శన ఇతి ధాతు తత హేతుమాహ (న సత్య మితి) కించ మే భావః హృదయం, 

ముహ్యతే ఖలు ముహ్యతి కిము రామస్య భూమిశయన్నశవణాదికం (భమో వేత్యర్గ।. అథవా, 

అయం వూర్యోక్తశవణం, స్యప్నాపేక్షయా వుల్లింగత్వం, స్వహ్న ఇతి మే, మతిః మతం, సిద్ధాంత 

ఇత్యర్థః. కథ మన్యథా సర్వమిద మసంభావ్యం సంభావ్యత? ఇతి భావః. ౧౦ 
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న నూనం దైవతర కించిక్ కాలేన బలవ త్తరం,' 

యత దాశరథి రామో భూమావేవ శయీత సః. ౧౧ 

విదేహరాజస్య సుతా సీతా చ ప్రియదర్శనా, 

దయితా శయితా భూమౌ స్నుషా దశరథస్య చ. ౧౨ 

ఇయం శయ్యా మమ భ్రాతు రిదం హి పరివర్తితం, 

స్థండిలే కఠినే సర్వం గాత్రై ర్విమృదితం తృణం. ౧౩ 

మన్యే సాభరణా సుప్తా సీతా౭_స్మికా శయనోత్తమే, 

తత తత హి దృశ్యంతే సక్తాః కనకబిందవ:. ౧౪ 

ఉతరీయ మిహాసక్తం సువ్యక్తం సీతయా తదా, 

తథా హ్యేే (పకాశంతే సక్తా కాశేయతంతవ:. ౧౫ 

(నేకి.) కాలేన కాలాత్, దైవతం బలవత్తరం నృ నూనం కాల వీవ బలీయా నిత్యర్థః, 

యత యస్మాత్. దాశరథిః దశరథవుతోపి, భూమావేన శయీత, తస్మాది త్యర్థః, ఎం 

(విదేహరాజ స్యేతి.) | పియదర్శనా, అతదర్హేత్యర్థః. దయితా రామస్య | పాణేభ్యోపి ప్రేయసీ, 

శయితా శయితవతీ, కర్తరి క్తః, హంతేతి శేషః. లవి 

(ఇయ మితి.) పరినర్తితం పరివర్తనం, స్వాపకాలే [శమాతిశయా దితస్తత శృరీరవరిన ర్రన 

పదం, పరివ ర్హనజ్ఞాపక మాహ (స్థండిల ఇతి) స్థండిలే భూతలే, కఠినస్థలత్వాత్ గాతై 9): క్షుజ్ఞం 

తృణం, ఇద మిత్వనుషంగః. ౧3 

(మన్య ఇతి.) సాభరణా సుప్తా మార్ల శమా దాభరణ మనున్ముచ్య సుప్రవతీ, శయనో త్రమే 

భ రృశయ్యాత్వాదితరశల్ప్చేభ్య శ్శేంష్టతమే. సాభరణా సుప్తేత్యత సూచకమాహ (తత్ర తతేతి ) 

తత్ర తత తృణేషు, సక్తాః కనకబిందవః జాంబూనదాభరణనిర్లభితా స్పూక్ష్మ రేణవః ణళ 

(ఉత్రరీయ మితి) ఇహ కుశ్శాగేషు, అసక్తం ఇదమాసంజనం, సువ్యకం, సీతయా 

సితాయాః ౧౫ 



అయోధ్యాకాళ్లే- అష్టా శీతితమస్సర్గ: {245 

(ఇంగుదీతరుతలం దృష్ట్వా భరతస్య కోకాతిశయః) 

మన్యే భర్తు స్పుఖా శయ్యా యేన బాలా తపస్వినీ, 
సుకుమారీ సకీ దుఃఖం న విజానాతి మైథిలీ. ౧౬ 

హాహంతా౭ఒస్మి నృశంసోఒహం యత్సభార్య: కృతే మమ, 

ఈద్భశీం రాఘవ శృయ్యా మధిశేశే హ్యనాథవత్. . ౧౭ 

నార్యభఖౌమకులే జాత స్పరలోకస్య సంమితః, 

సర్వలోకప్రియ స్త్యక్త్వా రాజ్యం సుఖ మనుత్తమం. ౧౮ 

కథ మిందీవరశ్యామో రక్తాక్షు: ప్రియదర్శనః, 

సుఖఖాగ్ న దుఃఖౌర్త : శయితో భువి రాఘవః. ౧౯ 

ధన్య: ఖలు మహాభాగో లక్ష్మణ శుభలక్షుణ:, 

భ్రాతరం విషమే కాలే యో రామ మనువర్ర తే. ౨౦ 

సిద్ధార్ధా ఖలు వైదేహి పతిం యా౭_నుగతా వనం, 

వయం సంశయితా స్సర్వే హీనా మైన మహాత్మనా. ౨౧ 

(మన్య ఇతి.) యా కాసి బర్తు శృయ్యా పత్మివతాయా స్సుఖేకి మన్యే, యత స్సుకుమారీ 

మైథిలీ, సతీ పతివతా, అస్మిన్నపి శయనే శయితా దుఃఖం న జానాతి, హాహంతే త్యేకనివాతః 

ఖేదార్థః. అహం నృశంసోఒస్మి నిర్ణయో=స్మి, మమ కృతే మన్నిమి త్రం. కృతే ఇత్యవ్యయం. ౧౭ 

జన్మనా శ క్రిమత్తయా [పజారంజకత్వేన శరీరలక్షణేన చ రాజ్యార్లో రామః కథ మేతాదృశీం 

దుర్గశాం (పాప్త ఇతి భిద్యతి (సార్వభామకులేజాత ఇత్యాదినా) శ్లోకద్వయేన. దరాం౧౯ 

(ధన్య ఇతి.) విషమే కాలే సంకటే కాలే. . ౨0 

(సిద్ధార్థేతి.) పతి మను పతి మనుసృత్య, వనం గతేతి సంబంధః. సంశయితాః అస్మ 

తేవాం రామోఒంగీకరిష్యతి, న వేతి సంశయితాః, 23 
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అకర్ణధారా పృథివీ శూన్యేవ |పతిభాతి మా, 

గతే దశరథే స్వర్గం రామే చారణ్య మాశికే. నిషా 

నచ (పార్థయతే కచ్చి న్మనసాపి వసుంధరామ్, 

వనేపి వసత సస్య బాహువీర్యాభిర కితాం. ౨s. 

శూన్యసంవర ణారతా మయంత్రితహయద్యి పాం, 

అవొవృతపురద్వారాం రాజధానీ మరక్షితాం. వా 

అపహృష్టబలాం న్యూనాం పిషమళ్థా మనావృతాం, 

శ(త్రవో నా౭_భిమన్యంకే భతా న్విషకృతా నివ. ౨% 

అద్య|పభతి భూమౌ తు శయిష్యేఒహం తృణేషు వా, 

ఫలమూలాశనో నిత్యం జటాచీరాణీ ధారయః. 9౬... 

(అకర్లధారేతి.) ఆకర్ణధారా (పధానవురుషరహితేతి యావత్. అతనీవ శూన్యేన (పతిఖభాతి. ౨౨. 

ఆ నాయకత్వే కథం రాజ్యం నిరుషదవం? తత్రాహ (న చేతి.) కశ్చిత్ సామంతః, న ప్రార్థయతే- 

ఆకనితుం నేచ్చతి. లెత 

రామవీర్యం వినా రక్షకాంతర శూన్యుత్వ మాహ (శూన్య సంవరణేత్యాది.) శాూన్యసంవర ణా" 

==రక్షాం అవిద్యమానపాకారరక్షకాం, యద్వా, శూన్య సంవరణః గు ఫిరహితః, అరక్షః గుల్మ 

స్థానం యస్యా స్పా, తథా, అయం(త్రితాః రక్షకాణాం రామపారవశ్యేన, తైరబద్దాః హయద్విపాః 

యస్వా స్తాం, అపానృతాని అపిహితాని, వురద్వారాణి యస్యా స్తాం, ఆపహృష్టబలత్వ మరక్షితత్వే_ 

“హేతుః. న్యూనాం సాధనవిహీనాం, విషమన్థాం దుర్దశాపన్నాం, అనావృణాం బాహ్యరక్షకరహికాం. 

నాభిమన్యంతే అభిభవితుం న స్మరంతి, భక్షాకా అపూపాదీకా, విషెః విషమిశై9: కృతాన్ ౨౫. 

ఉ క్రసర్వానర్థస్యాజ౬త్మ మూలక తయా తత్పాయనశ్న్చి త్త మాహ. (అదేత్యాది) క్లోకద్వయ. 

మేకాన్వయం. తం (పతిశవం కాం పతిజ్ఞాం, ఆనుచ్య స్వస్మి న్నాసజ్య, తస్యార్థం రామార్థ 
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(భరతస్య శోకావేశః) 

తస్యార్థ ముత్తరం కాలం నివత్స్యామి సుఖం వనే, 

తం (ఫతి(శ్రవ మాముచ్య నాస్య మిథ్యా భ విష్యతి. ౨౭ 

వసంతం భ్రాతు రర్భాయ శ త్రుఘ్నో మా= నువత్స్యతి, 

లక్షుణేన సహ త్వార్యో హ్యయోధ్యాం పాలయిష్యతి. ౨౯ 

అభి షేక్యుంతి కాకుత్ స్ట మయోధ్యాయాం ద్విజాతయః, 

అపి మే దేవతాః: కుర్యు రిమం సత్యం మనోరథం. ఎ౨ి౯ 

(ప్రసాద్యమాన శ్చిరనా మయా స్వయం బహుప్రకారం యది నాఒభీపత్స్యతే, 

తతో౭_.నువళ్స్యామి చిరాయ రాఘవం వనేవస న్నార్హతి మాముపేకీతుం.30 

ఇతి శ్రీమదామాయతే, అయోధ్యాకాండే, అష్టా శీతితమ స్సర్గః. 

mE 

_మిత్యర్థః, ఉత్తరం కాలం చతుర్దశవర్షాత్మకే కాలే రామానుష్టిత వ్యతిరిక్తోత్తర కాలం, వనే 

వత్స్యామి. మిథ్యా న భవిష్యతి, (పతిజ్ఞేతి శేషః, ౨౬-2౮ 

(అభిషేక్ష్యంతీతి.) దేవతాః ఇమం మనోరథం సత్యం కురు రపి, సంభావనాయా 

మపిశబ్దః. 3౯ 

((పసాద్యమాన ఇతి.) శిరసా (పణామవూర్వకం, స్వయం, నతు మంత్రిముఖేన, నాభిపత్స్యతే 

నాంగీకరిష్యతి, (పసాద మితి శేషః, తతః తదా, వనే వస, రాఘవ మనువత్స్యామి తదనుచరో 

-భవామి, అనుచరణం వా కథ మంగీకరిష్యతీ త్యతాహ (నార్హతి మా ముపేక్షితు మితి.) మాం 

భాతరం, శిష్యం, దాస మిత్యర్థః, శం 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూవషణే, పేఠాంబరాఖ్యానే అయోధ్యాకాండవ్వాఖ్యానే, ' 

లష్టాశీతితమ స్సర్గః. 



1248 శ్రీమద్రామాయణే, గోవింద రాజీయవిశిషై 

అధ వీకోననవతితమ స్పర్షః 

వ్యుష్య ర్మాతిం తు తత్రైవ గంగాకూలే స రాఘవః, 

భరత: కాల్య ముళక్టాయి శతుఘ్న మిద మబవీక్. గా 

శతుఘ్నో త్తిష్ట కిం శేషే నిషాదాధిపతిం గుహం, 

శీఘ మానయ భదం తే తొరయిష్యతి వాహినీం. ౨- 

జాగర్మి నా౭_హం స్వపిమి త మెవార్యం విచింతయకా, 

ఇత్యేవ మబవీ ద్భాాతా శతుఘ్నో పి 'ప్రచోదిత:. ఈ 

ఇతి సంవదతో రేవ మన్యోన్యం నరసింహయో:, 

ఆగమ్య ప్రాంజలి; కాలే గుహో భరత మ।బవీక్. ళా 

అథ వీకోననవతితము స్పర్ష: 

సాం కం మూలా 

(వ్యు మతి.) వ్యుష్య ఉషిత్యా, రాతిం రాత్రౌ, తత 9వ యత రామో శయిష్ట తతై 9వ, కాల్యం- 

పత్యూష; ఎ “పత్యూషోఒహర్ముఖం కాల్య” మిత్యమరః, తస్మి న్నిత్యర్థః. ౧ 

(శ్యతు ఘ్నే తి) శతుఘ్నభ[దం త ఇతి సాంత్వోక్రిః,, వాహినీం గంగాం, అస్మా 

నిత్యర్థ సిద్ధం, వ 

(జాగర్మీతి) నాహం స్వపిమి జాగర్మీతి (ఖాతా (పచోదిత శ తుఘ్నోపి, తమేవార్యం,.. 

య స్త్వయా చింత్యతే తమేవార్యం విచితయకా సక, అహమపి జాగర్మి న స్వపిమీత్యేవ మ్మబవిత్.. 

తథై వేతి పాఠే-యథా త్వం తథైవాహ నూర్యం విచింతయ న్నిత్యర్థ$, చరమపర్వనిష్టస్య (ప్రథమ 

పర్యాభినివేశస్తత్పి)త్యర్థతయేతి వ్యంజితం, 'తదవస్థం తు భరతం శతుఘ్నో=నంతరస్థీత” ఇతి 

హి వూర్య మవ్యు క్తం. షు 

(ఇతీతి) సంవదతో స్పతోః, కాలే గమనోచితకాలెే, లా 



అయోధ్యాకాళ్ణే-ఏకోననవతితమస్సర్గ; 1240 

(భరతస్య భరద్వాజ్మాశమగమనం,) 

కచ్చిత్ సుఖం నదీతీరెఒవాత్సీ: కాకుత్స్ట శర్యరీం, 

కచ్చి త్తే సహసైన్యస్య తావత్ సర్వ మనామయం. % 

గుహస్య తత్తు వచనం శ్రుత్వా స్నేహా దుదీరితం, 

రామస్యా౭._నువశోవాకకం భరతో పీద మబపిక్. ౬ 

సుఖా న శృర్వరి రాజక పూజితా శ్చాపి కే వయం, 

గంగాం తు నౌభి రృహ్విఖి రాశా సృంతారయంతు నః. ౭. 

తతో గుహ సృంత్యరితం (శుత్వా భరతశాసనం, 

(పతిప్రవిశ్య నగరం తం జ్ఞాతిజన మబ్రవీత్. లా 

ఉ త్రిష్టత ప్రబుధ్యధ్ణం భద్ర మస్తు చ వ స్పదా, 
నావ స్పమనుకర్షధ్వం తారయిష్యామ వాహినీం. డ్ 

(కచ్చిదితి.) శర్వరీం తావత్ శర్వర్యాం సాకల్వేన = “యావ త్తావచ్చ సాకల్య' ఇత్యమరః., 

సహసైన్యస్య తే సేనాసహితస్య తవ, సర్వం ఉపకరణం, అనామయం నిరుప దవం, 3 

(గుహస్యేతి.) రామస్యా౭నువశః రామాయ త్తః. ౬ 

(సుఖేతి) సుఖా సుఖావహా, జాతేతి శేషః. (రాజన్నితి.) రామ భ క్రతయా స్తాతి. తే త్వయా. 8 

(తత ఇతి.) పతిపవిశ్య వునః (ప్రవిశ్యం ar 

తారయిష్యామీతి చ పాఠః. లా 

[157] 



1250 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిస్పే 

తే తథోక్రా స్సముత్తాయ త్వరితా రాజశాసనాక్, 

పంచ నావాం శతా న్యాశు సమానిన్యు సృమంతత+*. ౧౦ 

అన్యా స్ప్వ స్తికవిజ్రేయా మహాఘంటాధరా వరాః, 

శోభమానా: పతాకాభి ర్యుక్తవాతా స్సుసంహతా:. 0౧ 

తత స్వస్తిక విజేయాం పొండుకంబళ సంవృతామ్, 

సనందిఘోషాం కల్యొణీం గుహో నావ ముపాహరకత్, ౧౨ 

తా మారురోహ భరత శతుఘ్న శ్చ మహాబల;. 9౨ 

కౌసల్యా చ సుమితా చ యా శ్చాన్యా రాజయోషిత;, 

పురోహిత శ్చ తత్పూర్వుం గురవో బాహ్మణాశ్చ యే, 

అనంతరం రాజదారా స్తథైవ శకటాపణా:. ౧౪ 

(త ఇతి.) నావాం పంచశతానీ త్యన్వయః. సమంతతః సర్వావతారేభ్యః. ౧౦ 

(అన్యా ఇతి ) అన్యాః క్షుదాభ్యః పంచశతనౌభ్యః అన్యాః, స్వ స్తికవిజ్ఞ్లేయాః “స్వ స్తిక 

స్స్పర్వతో భది ఇత్యుక్త స్య సికాఖ్యరచనావిశేషవిశిష్టతయా నిర్మితత్వాత్ స్వస్తికా ఇతి 
విజ్లేయాకి తా శ్చ నౌద్య్వయసంఘటనేన సంపద్యంతే చతుర్దు కోణేషు, మహాఘంటాధరాః, వరాః 

రాజార్హతయా (శ్రేష్థాః, శోభమానాః కనకరూషితతయా కోభమానాః,. యు క్రవాతాః ఫలకకుడ్య 

శరణేన మధ్యే మధ్యే గవాక్షనిర్మాణేన చ మహావాతనివారణొ దుచితవాతాః;;, సుసంహతాః 

రాజారోహణ న్లానత్వేనాఒఒయసకీలాదిభిః దృఢ సంధిబంధాః. అతాసి నావ ఆనిన్యు రిత్యను 

కృష్యతే. ౧౧ 

(తత ఇతి.) తతః, తాసు స్వప్థికవిజ్హేయాదిషు మధ్యే, పాండుకంబళేన, సంవృతాం 

ఆచ్చన్న తల పదేశాం, సనందిఘోషాం హర్ష జనక కింకి శ్యాదిఘోషయు కాం, కల్యా ణీం 

శోభనాం, ౧౨౮ 

భరతశతుఘ్నవ్యతిరిక్తానా మన్యాసు నౌ ష్వారో హణ[క్రమ మాహ (కాసల్యేత్యాదిన్యా 

రాజయోషితః, ఆగతా ఇతి శేషః. తత్పూర్వం తాసాం వూర్వం, వురోహితో గురవో (బాహ్మణాశ్చ 



ఆయోధ్యాకాళ్లే-ఏకోననవతితమస్సర్గ: 19౨51 

(భరతస్య భరద్వాజా శమగమనం) 

ఆవాస మాదీపయతాం తీర్థం చా వ్యవగాహకతాం, 

భాండాని వాఒఒదదానానాం ఘోష స్ర్రిదివ మస్పృశత్. ౧౫ 

పతాకిన్యస్తు తా నావ స్వయం దాశె రధిస్టితా:, 

వహంత్యో జన మారూఢం తదా సయేతు రాశుగా;. ౧౬ 

నారిణా మభిపూర్ణా స్తు కాశ్చి క్కాశ్చి చ్చ వాజినాం, 

కాశ్చీ దత వహంతి స్మ యానయగ్యం మహాధనం. ౧౬ 

యే ఆగతాః, తే అరురుహుః, అనంతరం రాజదారాః కౌసల్యాదయః, ఆరురుహుః, తథైవ శకటా 

పణాః-శకటా శ్చాపణస్థపదార్థా శ్చారురుహుః, వీత దారోహణం క రృద్వారా, ౧౩-౦౧౪ 

(ఆవాసం) సేనానివేశం, ఆదీసయతాం అగ్నినా జ్వలయతాం, రాజభటా హి నిర్లమనకాలే 

శ్రీసమాగమార్ధ మావాసం దహంతీతి (పసిద్ధిః. తీర్థం అవతరణ,పదేశం, అవగాహతాం, నావా 

రోహణార్థ మహమహమికయా ఆగచ్చతా మిత్యర్థ ః, స్నానం కుర్వతా మితి వా, భాండాని 

ఉపకరణాని, ఆదదానానాం మదీయ మిదం మదీయ మిద మితి త్వరయా స్వికుర్వతాం జనానాం, 

ఘోష (స్రిదిన మస్పృశత్ మహాణ౯ సోషో జాత ఇత్యర్థః, ౧౫. 

(పతాకిన్య ఇతి. పతాకిన్యః వాయ్వాకర్షణాయ కృతపతాకాః, స్వయం సంపేతుః 

ఆశుగత్వేన దాశాధిష్టానమ్మాతేణొఒనాయా సేన జగ్ము రిత్యర్హః. ౧౬. 

సంతి తా నావః కీదృగ్విధా ఇత్య పేక్షాయా మాహ (నారీణా మిత్యాది.) నారీణా మభివూర్ణాః 

నారీభి రభివూర్ణాః, వాజినా మభివూర్ణాః ఆరోహణార్హవాజిభి రభిపూర్ణాః, దద్ధ్నః వూర్ణ ఇతి 

మహాభాష్యకారవచన్న పామాణ్యాత్ వూర్ణశబ్దయోగే వూర ణగుణేత్యాది నా షష్ట, తృతీయార్డే షష్టీ వా, 

యానయుగ్యం - యానాని రథశకటాదీని, యుగ్యాని అశ్వతరబలీవర్జాదీని. సర్వో ద్వంద్వో 

విభాష మైకవత్ భవతీ త్యేకవద్భావః. మహాధనం బహుమూల్యం “బహునూల్యం మహాధని 

మిత్యమరః. ౧౬ 



క్షే గల శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయపిశి స్తే 

తా స్మ గత్వా పరం తీర మవరోప్య చ తం జనం, 

నివృత్తాః: కాండచ్నితాణి[కియంతే దాశబంధుఖి:. ౧౮ 

సవైజయంతాస్తు గజా గజారోహ[ప్రచోదితా:, 

తరంత స్న్మ ,పకాశంతే సధ్వజా ఇవ పర్వతా:. ౧౯ 

నావ శ్చా౭.2౬.రురుహుశ్చా నే ప్లవై స్తేరు స్తథా పరే. 

అన్యే కుంభఘ కై "సరు ర న్యే తేరు శ్చ కాహృుభి;. ౨ం 

సా పుణ్యా ధ్వజనీ గంగాం దాశె సృంఠారితా స్యయం, 

మతే ముహూర్తే ప్రయయౌ |పయాగవన ముత్తమం. ౨౧ 

(తా ఇతి) కాండచి[తాణి - కాండే వారిణి, చి తాణి చితగమనాని, [కియంతే అ(కియంత, 
“కాండోఒ(ప్రై) దండబాణార్యవర్గావసరవారిష్వి' త్యమరః. దాశబంధుభిః దాశాభాసైః. దాశస్య 
గుహస్య బంధుభి రితి వా, భారాభావకృతలాఘవాతిశయేన నివ ర్తనకాలికదాశలీలోచ్యతే. ౧౪ 

(సవై జయంతాః) ససతాకాః, సగ్భహా వా. రాజానో హి గజోపరి గృహాణి నిర్మాయ గచ్చంతి, 
తరంతః ప్లవంతః, త్ర ప్లవనతరణయోః. సధ్వజా స్పగమనాః, ధ్వజ గతా. జంగమపర్వతా ఇవ 
“పాకాశంతే త్యర్థః. ౧౯ 

(నావ ఇతి.) నావః క్షుదనావః, ప్లవైః తృణకాష్టనిర్మితై ః, కుంభఘటైః కుంభరూపఘటై ;, 

సూక్ష్మవదనా ఘటాః కుంభాః, తే హి తరణసాధనాని, న ఘటమాతం, బాహుభిః కేవల 

జా హుభిః. 50 

(సేతి,) వుణ్యా గంగాస్నానాదినా వూతా, ద్వజిన్మీసేనా, స్వయం, నతు పర! పేరణేన, మై తే 
ముహు ర్తే దివసస్య పంచదశ భాగేషు ఘటికాద్వయాత్మకే తృతీయే ముహూర్తే. 'ద్వేతు నాడ్యా 
ముహూర్తొ= (స్రీ తి వైజయంతి. ముహూరసంభ్యోకా బృహస్పతినా -- “రాద స్పార్ప స్తథా 
మ్మైతః పైతో వాసవ వీవ చ, అప్యో నైశ్వ స్తథా [బాహ్మ పౌజేశైందా స్తథైవ చ, ఐందాగ్నో 
వైరృతక్షైవ వారుణార్యమణా భగీ, వతేఒహ్ని [కమశో జ్ఞేయా ముహూర్తాదశ పంచచే తి, 
పాఠభేదః-తస్య మై(తనామత్వం వింధ్యమాధవీయే ప్రోక్తం. యథా “అర్దోోర గమి తమఘావసుజల 
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(భరతస్య భరద్వాజ్నాశమగమసం, 

ఆశాప్తసయిత్వా చ చమూం మహాత్మా నివేశయిత్వా చ యథేపజోషం, 

దషుం భరద్వాజ మృషిప్రవర్య మృత్విగప్పాత స్పజ భరతః (పతఫే. ౨౨ 

స క్రాహ్మణస్యాఒ(శమ మభ్యుపేత్య మహాత్మనో దేవపురోహితస్య, 

విశ్వాభిజిద్విరించేం దాః, ఐం'దాగ్నమూలవరుణార్యమభగయుక్తా దివా ముహూరా స్ప" రితి. 

మైతే ముహూర్తే తారితా సతీ (పయాగవనం యయా విత్యన్వయ:. ఘటికాషట్కవవ గంగాతరణ 

మితి భావః. యద్వా, మైతే పయాగవనం యయా విత్యన్వయః. త తాతిథ్యేన నిరవధికభోగలాభా 

న్ముహూర్తవిశేమోక్రిః. 
౨౧ 

; ఆశ్వానయిత్వేతి) ఆశ్వాసయిత్వా నాంత్వయిత్వా, యథోపజోషం యథానుఖం-'తూష్టీ మర్జే 

సుఖే జోషి మితి వై జయంతి, బుషిపవర్యం బుషి శేష్టం పాఠభేదః - (ఆశ్వాసయిత్వేతి) 

మహాత్మా మహామతిః స్వయం ఖిన్నో ప్యభిన్న ఇవ సరాశ్వాసనపరః భరతః రాజ్యబర ణదక్షః, 

“భరత ఇతి రాజ్యుస్య భరణాదితి సహసానీకవచనాత్, చమూం మహాజనం, అవిశేషేణ అఆశ్వా 

సయిత్వా మహా నాయాసో వో జాత ఇతి (పియోకక్తిభి స్సాంత్వయిత్వా, యథోపజోషం యథాసుఖం, 

నివేశయిత్యా యత (పదెేశే తేషాం సుఖం భవతి తత (ప్రదేశే తా న్నివేశయిత్వా, (పవర్షం 

|పకృష్ణవర్ష ౦, బహువయస్కృమితి యావక్, “భరద్వాజో హ 'తిభి రాయుర్భి ర్పహ్మృచర్య మువాస, 

తం హ జీర్షగ్గ్ స్టవిరగ్ం శయాని మితి శుతేః, వతేన డయోవృద్ధ్దత్వ ముక్తం జ్ఞానవృద్ధత్వమాహ 

(బుషి మితి) బుష దర్శన ఇతి ధాతుః, భరద్వాజం “బృ హతో భరద్వాజ ఇతి (శుతి ప్రసిద్దం. 

[దష్టుం దర్శనవూూర్వక మభివందితుం, తాదృశస్య బుషె ర్వినీతవేషదర్శనీయత్వేన బుత్విగ్భి 

ర్యసిష్టాదిభి ర్వ ఫతస్సకా, (పతసే పద్భాకమేవ జగామ, 
౨౨ 

(స (బాహ్మణస్యేతి.) (బాహ్మణస్య యా (బ్రహ్మ వేదః, తదధీతే (బాహ్మణః. తదదీతే తద్వేదే 

త్యణ్ ప్రత్యయ 8. అదీతబహువేద సే త్యర్థ క. 'భరద్యాజో హ త్రిభి రాయుర్భి ర్చ్రహచర్య మువాసే" 

త్యాదీనా కాఠకజే తథాఒభిధానాత్, మహాత్మనో మహాజ్ఞానస్యః దేవవురోహితిస్య బృహస్పతివు తత్వేన 

దేవవురోహితత్వం, 'ఆత్మా చై పుతనామాసీతి' న్యాయాత్. భరద్వాజో 'మమతాభ్యాయా ముచథ్య 

భార్యాయాం బృహస్పతే ర్జాత ఇతి భాగవతే _పసిద్ధం. ఆశమ మభ్యుపేత్య ఆశమ ముద్దిశ్య 

గత్వా, ప్రథనుం తస్య మహ ద్వనం దదర్శ. పాఠభేదః (స ఇత్తి) [బాహ్మ అస్య - (బహ్మ 
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దదర్శ ర మ్యోటజవృక్షషండం మహ ద్యనం విప్రవరస్య రమ్యం. ౨౩. 

ఇతి (శ్రీమ[దామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ఏకోననవకితమ స్సర్గః. 

అథ నవతితితమ స్సర్గః 

భరద్వాజా[శమం దృష్టాః [కోశా దేవ నరర్హభ:, 

బలం సర్వ మవగ్గాప్య జగామ సహ మంత్రిభి:. ౧ 

పద్భ్యా మేవ హి ధర్మజ్ఞో న్య స్తశ స్ర్రపరిచ్చద:, 

వసానో వాససీ కెమే పురోధాయ పురోధసం. fg 

పరవమాత్తానం, వే త్తితి బాహ్మణః, తదధీతే తద్వేదేత్యణ్ (పత్యయః. ఉత్తరసర్గరీత్యా సమాధి 
బలేన సమ వ్రవస్తాహ్వానక్షమ స్వే త్యర్థః, యద్వా, “బహ్మ బృహస్పతి రితి (శుత్యా బహ్మణో 
బృహస్పతే రపత్యం 'బాహ్మ ణః. తస్య, మహాత్మనః మహాస్యభావస్య, అచింత్యశ కే రిత్యర్థః, 
దేవవురోహితస్య, దేవవురోహితవు(తత్వాత్ - “ఆత్మా వై వు(తతనామాసీ” తి శుతేః, విపవరస్య 
నిరవధిక వేదాధ్యయన సంపన్న స్య, “జన్మనా జాయతే శూద్రః కర్మణా జాయతే ద్విజః, వేదాభ్యాసేన 
విపత్వం (బ్రహ్మ జానాతి బాహ్మణ” ఇత్యాది స్మృతేః, (శుతి శ్చాస్య నిరవధికవేదాధ్యయన 
సంపత్తిం దర్శయతి “భరద్వాజ, యత్తే చతుర్ధ మాయు ర్షద్యాం, కిమేనేన కుర్యా ఇతి _ “బహ్మ 
చర్య మే వైనేన చరేయ మితి హోవాచే త్యాదినా, ఆశమ మభ్యుపేత్య (సాష్య, రమ్యోటజ తీ వి 
వృక్షషండం రమణీ యపర్హశాలా పాంతవ ర్తివృక్షసమూహయు క్రం, రమ్యం స్వతవీవ మనోజ్ఞ 
(పదేశం, మహత్ స్వసేనానివేశక్షమం, వనం దదర్శ. ౨౩ 

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే,. 

వీకోననవతితమ స్సర్గః. 

—>- 35 

అథ నవతితమ స్సర్గః 

AARP 

(భరద్వాజాశ్రమ మిత్యాది) క్లోకద్యయ మేకాన్వయం. (కోశాదెవ (కోశాత్ వూర్వమేవ,_ 
కోశమ్నూతవ్యవహితదేశ ఇత్యర్థః. న్య స్తశ స్ర్రపరిచ్చదః - పరివృదః ఆభరణాదికం, భంగారా 
ద్యుపకరణజాతం చ. వసానో వాససీ క్లామే భరద్వాజసే వార ముష్టిషకంచుకాదిక మపహాయ. 
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(భరతాయ భరద్యాజాతిథ్యం) 

తత స్పందర్శనే తస్య భరద్వాజస్య రాఘవః, 

మం|త్రిణ సౌ నవస్థావ్య జగామా=_నుపురోహితం. 3 

వసిష్ట మథ దృష్టెవ భరద్యాజో మహాతపాః, 

సంచచాలాఒ౭౬సనా త్రూర్థం శిష్యా నర్హ్య మితి |బ్రువకా. ౪ 

సమాగమ్య వసిష్టేన భర తేనాఒభివాదిత:, 

అబుధ్యత మహాతేజా స్పుతం దశరథస్య తం. x 

తాభ్యా మర్గం చ వొద్యం చ దత్వా పశ్చాత్ ఫలాని చ, 

ఆనుపూరాళ్యై చ్చ ధర్మజ్ఞ: పప్రచ్చ కుశలం కులే. ౬ 

పరిధాన ము త్రరీయం చ ధృత్వా గత ఇత్యర్థః. నను వూర్వం జటాచీరాణి ధారయ న్నిత్యుక్తం, 

“జటిలం చీరవసని మితి చ వక్ష్యతి. కథ మ్యత క్షామవాసస్త్య ముచ్యతే? నైష దోషః, వూర్వం 
(వతిజ్ఞామాతం కృతం, భరద్వాజ్మా శ మాత్ పరం జటాధారణ మితి. వురోధాయ వురస్కుత్య. ౧-౨ 

(తత ఇతి.) సందర్శనే దూరా ద్దర్శనే, రాఘవః రఘువంశనవృత్తాభిజ్ఞ $1, అనువురోహితం 

-వురోహితస్య పశ్చాత్, అనోః పశ్చాదర్థాఒన్యయీభావః. శ 

(వసిష్టమితి) సంచచాల ఉదతిష్టత్, అర్హ(ం, ఆనయతేతి శేషః. ౪ 

(సమాగమ్యేతి.) సవయస్కత్వా న్నమస్కారాభావ:, (అబుధ్యతేతి వసిష్టసాహచర్యా 

-దీతి భావః, x 

(తాభ్యా మితి) అనువూర్యాాత్ (పథాన క మాత్, ధర్మజ్ఞః వూజ్మాకమ ధర్మజ్ఞః, 

కులే గృహే. ౬ 
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అయోభ్యాయాం బలే కోశే మి(కేష్యపి చ మంతత్రిషు, 

జానకజ దశరథం వృత్తం న రాజాన ముదాహరక్. ఆ 

వసిష్టో భరత్ర శైఎనం పృప్రచ్చతు రనామయం, 

శరీరేఒగ్నిషు వృతే.షు శిష్యేషు మృగవతిము. లా” 

తథేతి తక్ |పతిజ్ఞాయ భరద్వాజో మహాతపాః, 

భరతం |ప్రత్యువాచేదం రాఘవస్నే హబంధనాక్. ల 

కి మిహా౭_౭_గమనే కార్యం తవ రాజ్యం ప్రశాసత:, 

ఏత దాచక్యు మే సరం౭౦ న హి మే శుధ్యతే మనః. ౧6- 

సుషువే య మమితఘ్నం కాసల్యానందవర్థనం, 

ఖాతా సహ సభార్యో య శ్చిరం |ప్రవ్రాజికో వనం. ౧౧ 

నియక్రః ప్రీనియక్తేన పిత్రా యోఒనసా మహాయశా;, 

వనవాసీ భవేతీహ సమా: కిల చతుర్దశ, ౧౨ 

కచ్చి న్న తస్యాఒపాపస్య పాపం కర్తు మిహేచ్చసి, 
అకంటకం భోక్తుమనా రాజ్యం తస్యాఒనుజస్య చ. ౧౩ 

(అయోధ్యాయా మితి.) వృత్తం అతీతం, మృత మితి యావత్. నోదాహరత్ తత్పృసంగమేవ 

న కృతవాజా. ౭ 

తపోధనానాం శరీరాగ్న్యాదే స్తసస్సాధనత్వా న్మగపక్ష్యాదీనా మాశమవాసిత్వేన శిష్యవత్- 

(పీతివిషయత్వా చ్చ తద్విషయః (ప్రశ్నః కృత ఇత్యాహ (వసిష్ట ఇత్యాదినా.) లా" 

(తథే౭,) తథేతి తత్ (పతిజ్ఞాయ సర్వత తత్పృష్టమనామయ మరగీకృత్య, రాఘవస్నేహ- 

బంధనాత్ రాఘవవిషయే స్నేహానుబంధనాత్, న తు భరతే దోషదర్శనాత్. బా 

(కిమితి.) న శుధ్యతే శుద్ధిం న |పాప్నోతి, న విశ్వసతీతి యావత్, ౧౦ 

(సుషువ ఇత్యాది) జ్లికతయ మేకాన్వయం, ఆనందవర్ధనం ఆనంద సంవర్ణనం, 
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(భరతాయ భరద్వాజాతిథ్యం) 

ఏవముక్తో భరద్యాజం భరతః (ప్రత్యువాచ హ, 

పర్య(శునయనో దుఃఖా డ్వాచా సంసజ్ఞమానయా. _ ౧ళా 

హతో౭_స్మి యది మా మేవం భగవా నపి మన్యతే, 

మత్తో న ధోష మాశంశే నైషఐ మా మనుశాధి హి. ౧౫ 

న వైత దిష్టం మాతా మే య దవోచ న్మదంశరే, 
నా౭=_హ మేతేన తుష్ట శ్చ న-శద్వచన మాదదే. ౬ 

అహం తు తం నరవ్యాఘ ముపయాత: (ప్రనాదక :, 

(పతినేతు మమోధ్యాం చ పాదౌ తన్యాఒభివందితుం. ౧౬ 

చిరం (ష్మవాజితః చిరకాలముద్దిశ్య (ప(వాజితః, య వీళాదృశః, తస్య రామస్య, రాజ్య 

మకంటకం భోక్తమనాః, అపాపస్య తస్యాఒనుజస్య చ పాపం కర్తుం నేచ్చసి కచ్చి ? దితి 

సంబంధః, ౧--౧౩. 

(వీవ మితి.) పర్య శునయన; పర్మిశుత్నా శునయనః, సంసజ్ఞమానయా స్థలంత్యా. ౧౪ 

(హత ఇతి.) హతోఒ స్మి వ్యర్థజన్మాఒస్మి, భగవానపి భూత భ విష్యద్య ర్రమానజ్టో పీత్యర్థః. 

మత్తః మత్సకాశాత్,.మయి దోషం, నాశంకే నోత్పే9క్షే, మత్కతో దోషో నా స్తితి సందేహోపి మే 

నా త్యర్థః. ఆభావా దితి భావః, ఆతో మా మేవం నానుశాధి వీవం కర్గారుంతుదం వక్తుం జీ 
po 

త్ 

నార్హసి. ౧౫ 

.మాత్మృకృతం త్వత్కృత మేవేత్యాశంక్యాహ (నేతి) మదంతరే మదసన్నిధౌ, నాదదే 

నాంగీకృతవా నస్మి, (అహ మితి.) (పసాదకః (పసాదయితుం, తుముజ ణ్వులౌ కడ్రయాయాం. 

శకియార్థాయా మితి ణ్వులొ, ౧౬ 
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త్వం మా మేవంగతం మత్వా ప్రసాదం కర్తు మర్తసి, 

శంస మే భగవజా రామ: క్య సంపతి మహీపతిః. ౧౮ 

వసిష్టైదిభి బుత్విగ్భి ర్యాచితో భగవాం స్తతః, 

ఉవాచ తం భరద్వాజ: |పసాదా దృరతం వచః. ౧౯ 

త్వ య్యేత త్పురుషవ్యాఘ్ర యక్తం రాఘవవంశ జే, 

గురువృత్తి రృమశ్చైవ సాధూనా మనుయాయితా. ౨౦ 

జానే చైత న్మనస్ట్రం తే దృఢీకరణ మస్తితి, 

అప్పచ్చం త్వాం తథాఒత్యర్థం కీర్తిం సమభివర్హయజు. ౨0 

జానే చ రామం ధర్మజ్ఞం ససీతం సహలక్ష్మణం, 

అసా వసతి తే గ్రాళా చిత్రకూషే మహాగిదా. ౨౨ 

(త్వ మితి.) వీవం గతం వనం బుధ్యా (పాప్తం, మహీపతిః, వర్తత ఇతి శేషః, ౧౮ 

(వసిష్టాదిభి రితి) యాచితః భరతాయ [(పసన్నో భవేతి ప్రార్థితః, (పసొదా దువాద 

'వసాదం (పాప్యోవాచ, ల్యబ్లోపే పంచమీ. ౧౯ 

(త్వయిీతి.) గురువృతత్తిః జ్యేస్థానువ ర్రనం, దమః ఇందియన్నిగహః, రాజ్యాలోలత్వ మితి 

యావత్. సాధూనాం చా&నుయాయితా సచ్చిత్తానువర్తనం, ఇత్యేత త్రయం త్వయి యుక్త 

-మిత్యన్వయః. ఎం 

(జాన ఇతి.) జానె, యోగ్యపభావేణేతి శేషః. దృఢీకరణ మసి త్యపృచ్చం స్థూణానిఖనన 

న్యాయేన దృఢకర్తు మసృచ్చ మిత్యర్థః. కీర్తిం రామవిషయసొ భాత్రజనితాం, సమభివర్ధయకా, 

లక్షణహేత్వోః కియాయా ఇతి హేత్వర్థే శతృపత్యయః. ఎవం 

(జాన ఇతి. రామం జానే దేశ విశేషస్థితం రామం జాన ఇత్యర్థః. ౨౨ 
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(భర ద్వాజాతిథ్యం) 

శ్వస్తు గంతాసి తం దేశం వసాఒద్య సహ మంత్రిభి:. 

ఏతం మే కురు సువాజ్ఞ కామం కామార్థకోవిద. విత 

తత స్తథే త్యేవ ముదారదర్శన: ప్రతీతరూపో భరతోఒబ్రవీ ద్యచః, 

చకార బుద్ధిం చ తదా తదాశ మే నిశానివానాయ నరాధిపాత్మజః ౨౪ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, నవతితమ స్సర్గ ;. 

అథ వకనవతితమ స్సర్గః 

కృతబుద్ధిం నివాసాయ తత్రైవ స ముని స్తదా, 

భరతం తకైకయీపుత్ర మాతిథ్యేన న్యమంత్రయత్. యా 

(శ్వ ఇతి.) కామం అభీష్టం, కామార్థకోవిద కాంక్షితార్థ(పదానదక్షే త్యర్థః. ౨3 

(తత ఇతి.) (పతీతరూపః (పసిద్ధకీర్తిః “రూపం యశస్యాభిరూప్యే వర్ణే చైవ నిరూపణ” 

ఇతి నిఘంటుః. యద్వా, |పతీతరూపః | పకర్షే ణ హృష్టః, [పశంసాయాం రూపప్. (చకార బుద్ధిం 

చేత) న హ్యుక్తి రన్యా బుద్ది రన్యేతి భావః. > 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యా నే, 

నవతితమ స్సర్గః, 

మ్య నర — 

ఆథ వకనవతితము స్సర్గః 
- ol వ a 
—__— "ధా వ 

(కృతబుద్ధి మితి) తతైె)వ ఆశమే, నివాసాయ, కృళబుద్ధిం నిశ్చిత బుద్ధిం, భరతం, స 

మునిః, ఆతిథ్యేన భోజనపర్యంతాతిథి సత్కారాయ, న్యమం[తయత్ (పార్థయామాస, ధి 
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అ!బవీ దృరత స్తేనం నన్విదం భవతా కృతం, 

పాద్య మర్యం శథాఒజఒతిథ్యం వనే య దుపపద్యతే. ౨ 

అధథోవాచ భరద్వాజో భరతం ప్రహస న్నివ 

జోనే త్వాం (పీతిసంయక్తం తుష్యే స్వం యేన కేనచిక్: న్ 

సేనాయా స్తు తవైతస్వా: కర్తు మిచ్చామి భోజనం, 

మమ పీతి ర్యథారూపా త్వ మర్షో మనుజర్హభ. ౪ 

కిమర్థం చాపి నికిప్య దూరే బల మిహాఒ౬ఒగత:, 

కస్మా న్నేహోపయాతోఒసి సబల: పురుషర్జ్లభ. > 

భరత: ప్రత్యువాచేదం ప్రాంజలి స్తం తపోధనం, 

ససైన్యో నోపయాతోఒస్మీ భగవజక భగవదృయాక్. ౬ 

(ఆబవీ దితి.) వనే యత్ ఫలమూలాదికం, ఉపపద్యతే లభ్యతే, తేన కాపసాహారేణాతిథ్యం 

కృతం నను, వీతావన్మా[థతేణ తుహ్టోఒస్మీతి భావః. ౨ 

(అథేతి.) [ప్రహసన్నివ (పహాసావేదకానుభావయు క్త ఇత్యర్థః. ముని రీతఃపరం కింకరిష్వతీతి 

భరతాశయజ్ఞానేన హాసః, త్వాం (పీతినంయు క్తం మద్విషయే సంతుష్టం, జానే, అతవవ కేనచి 

దుపచారేణ, తుష్యే:ః తుష్టో భవేః, 3 

(సేనాయా ఇతి.) భుజ్యత ఇకి భోజనం అన్నం, అతాదౌ తథాపీ త్యుపస్మార్యం, తథాపి 

మమ (పీతి, ర్యథారూపా యాదృశపకారా, తథా త్వ మర్ప్షః త్వం తథా (ప్రీతో భవితు మర్హ 

ఇత్యర్థః. తథానుమంతు మర్హసీ త్యర్థో వా. ల్ల 

(కిమర్థ మితి.) ఉక్రమేవార్థం వ్యతిరేకముఖేనా ప్యాహ (కస్మా దిత్యాదినా.) ః 

(భరత ఇతి.) భగవద్భయాత్ భవాకా కుప్యేదితి భయాత్. ౬ 
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(భరతద్వాజాతిథ్యం) 

రాజ్ఞా చ భగవ న్నిత్వం రాజపు(తేణ వా సదొ, 

యత్న త: పరిహర్తవ్వా విషయేషు తపస్వినః. _. 2 

వాజిముఖ్యా మనుష్యాశ్చ మత్తా శ్వ వరవారణా:, 

(పచ్చాద్య భగవ భూమిం మహతీ మనుయాంతి మాం. ఆ 

తే వృతా నుదకం భూమి మాశమే షూటజాం స్తథా, 

న హింస్యు రితి తేనాజఒఒహ మేకఏవ సమాగత్త:. జా 

అనీయతా మిత స్పేనే త్యాజ్ఞ ప్ర: పరమర్తిణా, 

తత స్తు చకే భరత స్సేనాయా సృముపాగమం. ౧౦ 

అగ్నీ శాలాం ప్రవిశ్యా౭_థ పీత్వా౭_పః పరిమృజ్య చ, 

ఆతిథ్యస్య [కియాహేతో ర్విశ్వకర్మాణ మాహ్వయక్. ౧౧ 

ఆహ్యయే విశ్యకర్మాణ మహం త్యష్టార మేవ చ, 

ఆతిథ్యం కర్తు మిచ్చామి తత్ర మె సంవిధీయతాం. ౧౨ 

కా — i వానా కా 
ఇ 

(రాజ్లే తి.) విషయేషు తపస్వినః స్వకీయదేశేషు వర్హమానాః బుషయః, యత్నతః 

పరిహర్రవ్యాః, ససైన్యేన తత్సమీపం న గంతన్య మిత్యర్థః. కి 

కోపనిమిత్తమాహ (వాజిముఖ్యా ఇత్యాదినా,) ఉటజాకా పర్లణాలాః. లా-౯ 

' (ఆనీయతా మితి.) తతః సేనానివేశస్టలాత్, ఇతః ఇహ, సముపాగమం సమానయనం. ౧౦ 

(అగ్నిశాలా మితి.) అగ్నిశాలాపవేశః పావనత్వార్థః, దేవతాసన్నిధానస్థలత్వాత్. అపః 

పేత్వా, |తిరితి శేషః, “తిరాచామే' దితి |శుతేః. పరమృజ్య అస్యం, ద్విరితి శేషః. “ద్విః పరిమృజ్యే' 

తి శుతేః. చకారేణ “సకృ దుపస్పృశ్య శిరశ్చక్షుషే నాసికే [శోత్రే హృదయ మారభ్య' ఇత్యుక్తి 

సంగహః. అనేన సర్వకర్మాంగ మాచమన మితి దర్శితం. [కియాహేతోః కరణనిమి త్తం, ౧౧ 

ఆహ్వానమంతమాహ (ఆహ్వయ ఇత్యాదినా,) అహ్వయ ఇత్యాత్మనేపద మార్గం, విశ్వకర్మా 
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ఆహ్వయే లోకపాలాం (స్త్రీజ దేవాజ్ శక్రముఖాం స్తథా, 

ఆతిథ్యం కర్తు మిచ్చామి తత మే సంవిధీయతాం. CE 

(పాక్ (సోతసశ్న యా నద్య: (పత్యక్సోతస ఏవ చ, 

పృథివ్యా మంతరితే. చ సమాయాం తృద్య సర్వశ న అళ౪ 

అన్యా స్పృవంతు మైరేయం సురా మన్యా స్పునిప్పితాం, 

అపరా శ్చోదకం శీత మితుకాండరసోపమం. ౧౫. 

అహ్వయే దేవగంధర్యాణా విశ్వావసుహహాహువూక్షా, 

తఖైవాఒప్సరసో దేషీ ర్లంధర్వీ శ్చాపి సర్వశః. ౧౬ 

సర్వశిల్పకర్తా, త్వష్టా తు తక్షణేన గృహాదినిర్మాతా. యద్వా, త్వష్టారమేవ చే త్యవధారణేనా&. సుర 
విశ్వకర్మా మయో వ్యావర్యతే. తత ఆతిథ్యనిమి త్రం, సంవిధీయతాం గృహాదిసంవిధానం. 
(తియతకాం. చెయి 

వక్ష్య మాణాఒన్నపానాదిరక్షణాయ లోకపాలా నాహ్వయతి (ఆహ్వయ ఇతి) శ కముఖాజ 

ఇంద్మపధానాకా, శక్రస్య పృథ జ్నిర్దేశాత్ (తీ౯ లోకపాలాలా యమవరుణకుబేరాన్. దేవాని- 

త్యగ్న్యాదయ ఉచ్యంతే. సంవిధయతాం పాలనం |కియతాం. ౧౩ 

సర్వా నదీః ద్వేధా విభజ్యాహ్వయతి ((పాక్స్ఫోతస ఇతి.) సహ యుగపత్. ౧౪ 

తాసాం కర్తవ్య చూహ (అన్యా ఇతి) అన్యాః కాశ్చన, మైరేయం మిరాదేశ భవం అర్జూరాడి 

హితుకం మద్యవిశేషం, నురాం “గాడీ పెప్సీ చ మాధ్వీ చ విజ్హేయా (తివిధా సురే త్యుక్తాం- 

[తివిధాం సురాం, సునిషైతాం సునిష్పాదితాం, ఇకుకాండరసోపమం - కాండో వర్గః, ౧౫ 

గానార్భ మాహ్వయతి (అహ్వయ ఇతి) దేవగంధర్వాకా మనుష్య గంధర్యభిన్నాకా,. 
హహాహుహూ నితి ఛాందసో |హస్వః. అప్పరసాం ద్వై విధ్యమాహ (దేవీ ర్లంధర్వీ రికి) దేవీ 

దేవజాతీః, 'గంధర్వీః గంధర్వజాతీః, అతవీవ “వతే వె గంధర్వాస్పరసాం గృహా ఇతి 

(శాత పమోగః. C౬. 
క 
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(భరద్వాజాతిథ్యం) 

ఘృతాచీ మథ పిశ్వాచీం మిశ కేశీ మలంబుసాం, 

నాగదంతాం చ హేమాం చ హేమా మదికృతస్థలాం. ౧౭ 

శరంయా శ్చోపతిష్టంతి (బహ్మాణం యాశ్చ యోషితః, 

సర్వా స్తుంబురుణా సాక మాహ్యయే సపరిచ్చదా!. ౧లా 

వనం కురుషు యద్దివ్యం వాసో భూషణపత్రవత్, 

దివ్యనారీఫలం శశ్వ త్తత్కౌాబేర మిహైతు చ. ce 

ఆవశ్యకత్వేన (పధానాప్సరసో విశిష్యాహ్వయతి (ఘృతాచీ మిత్యాదినాం) ఘృతవ దంచ్యతే 

పూజ్యత ఇతి ఘృతాచీ, విశ్రై స్పమస్తై రంచ్యత ఇతి విశ్వాచీ మిశకేశీం నిరంతరకేకిం. 

శేష్టకేశీం వా బుసేభ్యోఒల మలంబుసాం, బుసా బుధాః దేవాః, వర్ణవిపర్యయః. నాగానాం 

దంతా ఇవ శుభాః దంతా: యస్యా స్తాం నాగదంతాం, హేమాం హేమవర్థాం. వున శ్చ హ్మా 

_మితి పాఠే-వూర్వో క్రహేమాపెక్షయా ఆస్యా వ్యావృ త్రినూహ (అ! దికృతస్థలామితి,) ఆదౌ మహేందే 

మయేన కృతనివాసాం, స్వయం(పభాబిలస్టా మిత్యర్థః, హిమా మితి పాఠే-హిమవచ్చీతలాంగీం, 

యద్వా, హిమ మస్యా ఇతి హిమా, అదికృతస్థలా చాఒన్యా. వీవమేతా న్యన్వర్భనామాని, ౧౭ 

(శక మితి,) శ(కం, యా ఉపతిషంతి రంభోర్వశీమేనకాదయః, బహ్మాణం చతుర్ముఖం, 

తల్లోకేఒప్యప్పరస స్పంతి. “తం పంచశతా న్యప్పరసాం (పతిధావంతి తి శుతేః, ఇదం చ మతాంతర 

మనుసృత్యో కం. తుంబురుణా తాసాం గానశిక్షకేణ, సపరిచ్చదాః నృ త్తగీతాద్యు పకరణ సహితాః, 

-సాలంకారా వా, ౧౮ 

భోగోపకరణా న్యాహూయ భోగస్థానా న్యాహ్వయతి (వన మితి.) వనం చై తరథాఖ్యం, 

ఈ చ్చో త్రరకురుదేశే వర్తతే. దివ్యం దేవార్హం, వాసో భూషణాన్యేన ప్రా ణ్యస్మి౯ సంతీతి 

-వాసోభూష ణప, తవత్, శశ్వత్ సర్వదా, దివ్యనార్య వీవ ఫలాని యస్మికా తత్తథా, వవంభూతం 

“యత్ కౌబేర మసి, తత్, ఇహ వనే, నీతు ఆగవ్భతు, ఊఉ త్తరదిక్పాలకత్వేన కుబేరాధి ఫ్టితత్వాత్ 

కాబేర మిత్యుక్తం, ఇయం చ కుబేరం (పత్యేవోక్తః, నదీనా మివ వనస్యాహ్వానం తదధిష్టాతృ 

ఎదేవతాద్వారా, cial 
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ఇహ మే భగవాజు సోమో విధత్తా మన్న ముత్తమం, 

భచ్యుం భోజ్యం చ చోష్యుం చ లేహ్యం చ వివిధం బహు. ౨౮ 

విచితొణి చ మాల్యాని పాదషుపచ్యుతాని చ, 
సురాదీని చ పేయాని మాంసాని వివిధాని చ. ౨౧: 

ఏవం సమాధినా యుక్త స్తేజనా=.[పతిమేన చ, 

శికాస్యర సమాయుక్తం తపనా చా౭.|[బవీ న్ముని:, ౨౨. 

మనసా ధ్యాయత స్తస్య |పాజుఖస్వ కృతాంజలే:, 

ఆజగ్ఫు సాని సర్వాఖి దైవతాని పృథ కృృథక్. ౨. 

చీవం కుబేరం (పత్యుక్త్వా'అన్నపతిం చంద్రం (పత్యాహ (ఇహేతి! మే మన్నిమిత్తం, 

భగవాజ మాహాత్మ్యవాణ, సోతుః ఓషధీనా మధిసతి శ్చం|దః, ఉత్తమ మన్నం, విధత్తాం సంపాద" 

యతు, అన్నం చతుర్విధత్వేన విశేషయతి (భక్ష్య మిత్యాది) భక్ష్యం భాద్య మవూపాది, భోజ్యం- 

ఓదనాది, చోష్యం శుష్కాది, లేహ్యం రసాయనాది, వివిడం నీకైక మనేకవిధం, తదపి బహు 

అనల్బం౦. ౨౦. 

వవ మాహ్వానే శ క్తివిశేషం దర్శయతి (వీవ మిత్యాదినా) సమాధినా యోగేన, తపసా. 

జ్ఞానేన, యద్వా, అనశనాదికాయక్షే శరూపేణ. అతవవ తేజసా అనాగమే దండనసాముర్థ్యేన చ 

యుక్తః. మునిః. నీకాస్వర సమాయుక్తం ఎం శీక్ష్యంతే ఉపదిశ్యంతే వర్ణస్వరాదయోఒనయేతి నీరా, 

ఛాందసో దీర్హః. శీక్షాపతిపాద్యస్వరయు క్రమితి క్రయావిశేషణం. “దుష్ట శృబ్ద స్ప్వరతో వర్ణతో 

వా మిథ్యా పయు క్రో నత మర్థ మాహ, న వాగ్వ(జో యజమానం హిన స్తి యఫఖేందశతు స్స్యరతో 

౭_పరాధా' దితి స్వరాపరాధస్య [పత్యవాయహేతుత్వశవణాత్. వీవం “ఆహ్వయే విశ్వకర్మాణ” 

మిత్యార భో క్తరీత్యా, అబవీత్ అహ్వానమం[తా నజప దిత్యర్థః. ౨౨. 

(మనసేతి) మనసా ఆనన్యపరేణే త్యర్థః, ధ్యాయతః నిరంతరం చింతయతః, (పాజ్క్ముఖస్యే 

త్యదృష్టవిశేషార్థం. :కృతాంజలే రిళ్యాహ్వానముదోక్తా. తాని వూర్వోక్తాని, దైవతాని విశ్వకర్మాదీని, 

మునిదృష్టి విషయత్వాయ పృథక్ పృథ గాజగ్ముః, ౨౩. 



అయోధ్యాకాళి-ఏకనవతితమస్సర్గ: 1265: 

(భరద్వాజాతిథ్యం) 

మలయం దర్దురం చైవ తత స్వ్వేదనుదోఒ నిల:, 

ఉపస్పృశ్య వవౌ యుక్తా సుప్రియాత్మా సుఖ శ్శివ:, ౨౪ 

తతోఒభ్యవర్తంత ఘనా దివ్యా: కుసుమవృష్టయ:, 

దివ్యదుందుభిఘోష శ్చ దికుు సర్వాసు శు,శ్రువె. ౨౫. 

(వవవు శ్చోత్తమా వాతా నన్ఫతు శ్చాప్ఫరోగణా:, 

జగుశ్చ దేవగంఛర్యా వీణా: (వపముముచు స్ఫ్యరాజా. ౨౬ 

స శబ్దో ద్యాం చ భూమిం చ |పాణినాం శవణాని చ, 

వివేశో చ్చారిత శృక్లు సమో లయగుజాన్విత:, ౨8 

(మలయ మితి) మలయ శృందనాలయః, దర్దుర స్తత్సమీపస్ట శ్చందనోత్ప త్తిసాన 

భూతో గిరః, తదుభయం చోపస్పృశ్య, సుపియాత్మా స్ముపియస్వభావకు సుగంధ ఇత్యర్థః, 

అతవీవ సుఖ? సుఖకరః, శివః శీతలః, యుక్తా అంగస్పర్శేన,. స్వేదనుదః స్వేదనివ ర్తకః, 

ఇగుపధేత్యాదినా క(పత్యయః, అనిల; వాయుః తతః గిరిద్వయాత్, వవౌ. ఇంద్రాద్యాహ్వానేన 

వాయ్యాద్యాహ్వాన మర్థ సిద్ధం. ౨౪: 

(తత ఇతి.) ఘనాః నిరంతరాః 'ఘనం నిరంతరం సాందది మిత్యమరః. వుష్పవృష్టయో 

౬భ్యవర్తంత, ఆసన్ని త్యర్థః, ఏట 

((పవవు రితి.) 'వవవు శ్చోత్త వమా వాతా ఇతి పూర్వోక్తస్టైవాఒవిచ్చేద ఉచ్యతే, వీణా; 

(పముముచు స్స్యరాన్ ~ వీణాశబ్దేన వీణావంతో లక్ష్యంతే తదేకపరత్యవ్యంజనాయ, స్వరాన్ 

ముముచుః ఉత్పాదయామాసుః, అసి శ్చిన త్తితివత్ కరణే క ర్పృత్వోపచారో వా, ౨౬ 

(స శబ్ద ఇతి.) శబ్దః, దాం చ భూమిం చ, అధీివసతా నుతి శేషః. స్రాణినాం, (శవణాని స 

గో కాణి, వివేశ, స శబ్దః కీదృశః? ఉచ్చారితః వీణాదిభి రుత్పాదితః, శ్షర్హః కోమలః, సమః 
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1266 (శ్రీమదామాయణ్వే గోవిందరాజీయవిశిష్టై 

తస్మి న్నుపరతే శబ్బే దివ్యే శోతసుఖే నృణాం, 

దదర్శ భారతం సైన్యం విధానం విశ్వకర్మణ:;. చలా 

బభూవ హి సమా భూమి సృమంతా తంచయోజనా, 

శాద్వలై రృహుభి శృన్నా నీల వైడూర్యసన్ని ఖె:. ౨౯ 

తస్మిన్ బిల్వా: కపిళ్థా శ్చ పననా వీజపూరకా;, 

ఆమలక్యో బభూవు శ్చ చూతా శ్చ ఫలభూషజణా:. ఈం 

ఉత రేభ్య: కురుభ్యశ్చ వనం దివ్యోపభోగవక్, 

ఆజగామ నదీ దివ్యా కీరజై ర్బహుభి ర్భృతా. శం 

చతుశ్శాలాని నుభాణి శాలాశ్చు గజవాజినాం, 

హర్మ్యపాసాదసంభాధా స్తోరణాని శుభాని చ. 3౨ 

నిషాదాదిమ కుతచి దౌత్కట్యర హితః, మందమధ్యతార[శుతి సామ్యయుక్తొ వా, లయగుణాన్విత:- 

'లయో నామ నృత్తగీతవాద్యానా మేకకాలవిరామః, సవీవ గుణః, తేనాఒన్వితః. ౨౭ 

(తస్మి న్నితి. అనేన గంధర్వాప్పరసా మాగమనమా తం సూచితం, విధానం నిర్మాణం. 

తచ్చ (పపంచయిష్యతి (చతుశ్శాలానీత్యాదినా ) ౨౮ 

దేవతా కృత్యమాహ (బభూవేతి.) శాద్వలైః బాలతృణవత్పృుదేశై:, ఛన్నా వ్యాప్తా, 

నీలవైడూర్య సన్నిభైః ఇందనీలవైడూర్యాభ్యాం తుల్యైః. విలా 

(తస్మిన్నితి.) తస్మిన్ భూ పదేశే, బీజవూంకాః మాతులుంగకాః, ఫలాన్యేవ భూషణాని 

యేషాం తే ఫలభూషణా ఇతి సర్వవృక్షవిశేషణం. ఆమలక్కో బభూవు రితి పాఠః. శం 

(ఉత్రరేభ్య ఇతి) వనం ఆహూతం కౌబేరవనం, దివ్యోపభోగవత్ దివ్యోపభోగార్హం, నదీతి 

జాత్యేక వచనం, తీరబై:, వృక్షై, రితి శేషః, ౩౧ 

(చతుశ్శాలా నీతి. చతుశ్శాలాని సంజవనాని “'చతుశ్శాలం సంజవని మితి హలాయుధః. 



ఆయోధ్యాకాజ్జే-ఏకనవతితమస్సర్ల : 1267 

(భరద్వాజాతిథ్యం) 

సిత మేఘనిభం చాపి రాజవేశ్మ సుతోరణం, 

దివ్వమాల్యకృతాకారం దివ్యగంధ సముత్ కీతం. త్ర 

చతుర [శ మసంబాధం శయనాసనయానవక్, 

దివై స్సర్యరసై ర్యుక్తం దివ్యభోజనవ స్త్రవక్, 

ఉపకల్పితసర్వాన్నం ధథౌతనిర్మలభాజనం. svu. 

క ప్రసర్వ్యాసనం శ్రీమత్ న్యాస్తీర్ణశ యనో త్తమం, 
టె 

(పవివేశ మహాబాహు రనుజ్ఞాతో మహర్దిభా, 

వేశ్మ త [దత్నసంపూర్ణం భరత: కైకయీసుత:, 3౬ 

ఆజిగ్కు రితి విపరిణామః. తోరణాని బంధన మాలాః-“బంధీ బంధనమాలా తు తోరణం పరికీర్తిత” 

మితి హలాయుధః, వందనమాలేతి పాఠాంతరం, 3౨. 

(సితమేఘే త్యారభ్య ధౌతనిర్మ లభాజన మిత్యంత) మేకం వాక్యం. ఆజగామేతి (కియా 

దష్టవ్యా. సితమేఘనిభం సుధాలేపనధవళత్యాత్, దివ్యమాల్యకృతాకారం దివ్యమాలాభిః 

కృతాలంకారం, దివ్యగంధైః దివ్యచందనై :, సముత్క్షితం సిక్తం, చతుర శం చతుమో్కోణం, 

అసంబాధం విశాలం, శయనాసనయానవత్-యాోనం శిబికాది, రసైః శర్కరాదిభిః, దివ్యభోజన 

వస్ర్రవత్ దివ్యభోజనాని సూక్ష్మశాల్యన్నాదీన్సి దివ్యవస్తాణి సూక్ష్మ్మృవస్తాణి, ఉపకల్పితాని 

సర్యాన్నాని నానావిధావూపాదీని యస్మిన్ తత్, ధౌతనిర్షలభాజనం-ధౌతత్వేన నిర్షలాని 

భాజనాని యస్మిన్ త త్తథా, 3-8 = ౪ 

(కప సర్వాసన మితి.) క్ పసర్వాసన మిత్య(త స్నాన భోజనాద్యాసనా న్యుచ్యంతే.. 

శయనాసనే త్య త రాజాసనం, తత్సాహదర్యా చృయనం చ మహాశయనం, స్వాస్తేర్ణశయనోత్తమ 

మిత్య' త నిదార్భశయనం, తత భరతస్య (ప్రవేశ మాహ ((పవివేశేతి) మహాబాహు రిత్యనేన 

తదర్హత్వ ముచ్యతే. కైకయీసుత ఇత్యనేన కై కయీదత్త రాజ్యే ప్యనాదరః కిము తాదరం కరిష్యతీతి 

ద్యోత్యతే, మహర్షి ణా భరద్వాజేన, 3౬. 



1268 శ్రీమదామాయళే, గోవిందరాజీయవిశి ప్పే 

అనుజగ్ము శ్చ తం సర్వే మంత్రిఐ స్పపురోహితా:, 

బభూవు శ్చ ముదా యుక్తా దృష్ట్వా తం వేశ్మసంవిధిం. 

తత రాజాసనం దివ్యం వ్యజనం ఛతమేవ చ, 

భరతో మంత్రిఖి సాక మభ్యవ ర్తత రాజవక్. 

ఆసనం పూజయామాస రామాయాఒభీ ప్రణమ్య చ, 

వాలవ్యజన మాదాయ న్యషిద తుచివాసనే. 

ఆనుపూరార్యా న్ని షేదు శ్న సర్వే మంత్రిపురోహితా:, 

తత సేనాపతి: పశ్చాత్ పశాస్తా చ నిషేదతు:. 

తత స్తత ముహూర్తేన నద్య: పాయసకర్దమాః, 
ఉపాతిష్పంత భరతం భరద్వాజస్య శాసనాత్. 

(ఆనుజగ్ము రితి) వేశ్మ సంవిధిం వేశ్మ సంవిధానం. 

(త తేకి.) రాజాసనం , నం, అభ్యవ(ర్రత అభితోఒవ ర్హిష్ట, |పదక్షిణం కృతవా 

యావత్. రాజవత్ రాజతుల్యం, రామ మివే త్యర్థః, 

3౮ 

3౯ 

౪౦ 

పదా 

5౭ 

౮ 

(ఆసన మితి.) ఆసనం వూజయామాసేత్యత రాజవది త్యనుకర్షః. రామాయ ఆసనోపరిస్థిత 

త్వేన భావితాయ, వాలవ్యజన మాదాయ స్వశేషత్వానుగుణతయేతి భావః. సచివాసనే సచివార్థం 

కపే ఆసనే, సింహాసనాదః[పదేశ న ఇత్యర్థః. 
“బ్బ థి థి 

(ఆనువూర్వ్యా దితి.) సేనాపతిః దండనాయకః, | పశాస్తా శిబిరనియంతా. 

(తత ఇ&.) ముహూర్తేన అల్చకాలేన, 

ఉడా 



అయోధ్యాకాళే-ఏకనవతితమస్సర్ల్గ: 1269 

(భరద్వాజాతిథ్యం) 

తానా ముభయత: కూలం పొండుమృత్తికలేవనా:, 

రమ్యా శ్చావసధా దివ్యా |బహ్మణస్తు |పసాదజా:. ౪౨ 

తేనైవ చ ముహూర్తేన దివ్యాభరణభూషితా:, 

ఆగు ర్వింశతిసాహసా బ్రహ్మణా (పహితా; (ప్రాయః. ౮౩ 

సువర్జమణిముక్తేన ప్రవాళేన చ శోభితా:, 
ఆగు ర్వింశతినాహ్మసాః కుబేర పహితా: ప్రియః. ౪౪ 

యాఖి ర్భహీక: పురుష స్ఫోన్మాద ఇవ లక్ష్యుతే, 

ఆగు ర్వింశతిసాహ(నా నందనా దప్పరోగణా:. ప 

(తాసా మితి) ఉభయతః కూలం ఉభయోః: కూలయో రిత్యర్థః  త్రికలేపనాః 

సుధానులిప్తా ఇత్యర్థః. జ్యాపో రితి (హన్వః:. (బ్రహ్మణః భరద్వాజస్య, ఉఊపాతిష్టంతే 

త్యేత దనుషజ్యతే. ళం 

(తేనేతి.) ఆగుః ఆజగ్ముః।, సహస మేవ సాహసం. (బహ్మణా చతుర్ముఖేన, స్రైయః 

(సువర్ణమణిము క్తేనేకి) సువర్ణాని సువర్ణమయాభరణాని, మణయో రత్నాని ముక్తాశ్చ 

సువర్ణమణిము క్రం, తేన. జాతి ర పాణినా మిత్యేకవద్భావః, ఇఇ 

(యాభి రితి ) గృహితః ఆలింగితః, యాభిః, యై రిత్యర్గః. నీతదర్థస్య వూర్వేణ వాఒన్వయః, 

కుబేర పహితాః గంధర్వాప్పరసః, తథా హి (శుతిః “గంధర్వాప్పరసో వో వత మున్మాదయంతి, 

య ఉన్మాద్యతీ"తి. “యాభి గృహీతాః వురుమా స్ఫ్పోన్మాదా ఇతి హోచ్యతి ఇతి చ పాఠః. తదా 

ఉచ్యతే, శుత్యేతి శేషః. హేతి (పసిద్ధా. శక 



1270 శ్రీమ(ధామాయళకే, గోపిందరాజీయవిశిస్పే 

నారద స్తుంబురు ర్లోప: |పవరా స్ఫూర్యవర్చసః, 

ఏకే గంధర్యరాజానో భరతస్యా౭ (గతో జగు:. ve 

ఆలంబుసొ మిశ కేశీ పుండరీకాఒథ వామనా, 

ఉపానృత్యం స్తు భరతం భర mr శాసనాత్. ౪౩ 

యాని మాల్యాని దేవేషు యాని చైతరథే వనే, 

(ప్రయాగే తా న్యదృశ్యంత భర ద్వాజస్య తేజసా. ౪లా" 

బిల్వా మార్శంగికా ఆసజు శమ్యా(గాహా ఏిఖీతకా:, 

అశ్వత్థా నర్తకా శ్చాసజా భరద్వాజస్య శాసనాత్ ౪౯ 

(నారద ఇతి.) నారదో |బహ్మవు తా దన్యః, తుంబురుసాహచర్యాత్. సహి పర్వతసహచరః, 
ఆహ్యానసమయే ' ణే త్యస్యోపలక్ష ణార్థత్వాత్. గంధర్వరాజాన ఇతి టజభావ ఆర్డః. ౪౬ 

(అలంబుసేతి.) భరత ముపానృత్యన్ భరత ముద్దిశ్యాఒధిక మనృత్యకా. ఉపోధికే చేతి 
కర్మ(పవచనీయసంజ్ఞా. ఇత భరద్వాజస్య శాసనా దుపానృత్య న్నిత్యనేన భరతస్య రామే వృత్తి. 

విశేష మాతి థ్యవ్యాజేన పరీక్షితవా నృషి రితి గమ్యతే. ve 

వీవం భరతస్య రామశేషతయైవాఒవస్థానం, నతు భోగలాల్యేనే త్యుక్తా్యా సేనాభోగం... 
(పపంచయతి (యానీ త్యాదినా.) దేవేషు చేవోద్యానేషు, నందనాది ష్విత్యర్థః, చై తరథస్య వూర్వం 
కురుదేశస్థత్వేనో కే రిదం చైత్రరథం తత్ బోధ్యం. పయాగే పయాగస్థ్రభోరద్వాజా శమవన. 
వృక్షే ష్విత్యర్థః. తేజసా [పభావేన. YF 

ఆ శేషత్వేన వినియోగాత్ సైనికానాం న ర్రకాదీని దర్శయతి (బిల్వాః) బిల్వ 
వృక్షాః, మార్షంగికాః మృదంగవాదకాః, తదస్య శిల్ప మితి శక్, ఆసన్ తదూపా స్తత్కార్య 
కారీణోఒ భవ న్నిత్యర్థః, విభీతకాః కలివృక్షాః, శమ్యాగాహాః తాళగ్రాహకా ఆసన్, “శమ్యా 
యజ్ఞాయుధే తాళే మశకే చ [క్రియాంతరి ఇతి వైజయంతీ. భరతే చోక్రం “'వహ్నితాళ్ళకియా” 
ఇతి. బా 
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(భరతాయ భరద్వాజాతిథ్యం) 

తత సృరళతాళాశ్చ తిలకా నక్తమాలకా:, 

(పహృష్ణొ సత సంపేతుః కుబ్జ భూళ్వాఒథ వామనా:. %౦ 

శింశుపామలకీజంబోక యా శ్చాన్యాః కాననేషు తాః, 

మాలతీ మల్లికా జాతి ర్యాశ్చాన్యాః కాననే లళాః:. 

'ప్రమవావి గ్రహం కృత్వా భరద్వాజాశ మే=వదకళా, X04 

సురా స్సురాపా:ః పిబత పాయసం చ బుభుతీతా:. 

మాంసాని చ సుమేధ్యాని భత్యుంతాం యావ దిచ్చథ, ౫౨౪ 

ఉవ్చాద్య స్నావయంతి స్మ నదీతీ రేషు వల్గుషు. 

అహ్యేక మేకం పురుషం (ప్రమదా స్సప్ర చాష్ట ॥ ౫౩౪ 

సంవాహంత్వ సృమా పేతు ర్నార్యో రుచిరలోచనా:. 

పరిమృజ్య తథాఒన్యోన్యం పాయయ తి వరాంగనాః:, avy 

(తత ఇతి.) సరళాః దేవదారువిశేషాః, తాభాః |పసిద్దాః, తిలకాః క్షురకనామకా వృక్షాః, 

నక్త్రమాలకాః కరంజనాభ్యా వృక్షాః, కుబ్జాః స్థగుమంతః, వామనాః (హస్వా:, సంపేతుః 

"సంపన్నా; హం 

అథ (స్ర్రీలింగవృక్షాణాం స్ర్రీభావపరి! గహ మాహ. (శింశుపేత్యాది) సార్ట శ్లోకద్యయ 

మేకాన్వయం. శింశుపాదయః |వమదామిగ హం కృత్యా యావదిచ్చథ తావ దృక్ష్యంతా మిత్యవద 

న్నితి సంబంధః. హే సురాపాః హసురాపానపవృత్తాః, ఇమా స్పురాః పిబత, హే బుభుక్షి తాః 

పాయసపానేచ్చవః, ఇదం పాయసం భక్ష్యతా మితి వచనవిపరిణామనాఒనుషజ్యలే.”. 

సుమేధ్యాని పరిశుద్దాని. ౫ (మ ౨2౪ 

(ఉచ్చాద్యేతి.) ఉచ్చాద్య ఉద్వర్తనం కృత్వా, “ఉద్యర్త ర్హనోచ్చానే ద్వే” ఇత్చనరేస తైలాదినా 

శరీరమర్షనం కృత్వేత్యర్థః. వల్గుషు రమేషు, నీక మేక మితి నీక హు ప్రీహివ దితి 

బహు వీహివద్భావాభాన ఆర్ష 8. సంవాహంత్యః సంవాహయంత్యః, పాధసంవాహనం కుర్వంత్యః, 



1272 శ్రీమదామాయజే, గోవింద రాజీయవిశి స్టే 

హయాజా గజా ఖరా నుషాం స్తథైవ సురభే స్పుకాకా. 

అభోజయ్కా వాహనపా స్తేషాం భోజ్యం యథావిధి, xy 

ఇకూంశ్చ మధులాజాంశ్చ భోజయంతి స్మ వాహనాకజా. 

ఇక్వాకువరయోధా నాం చోదయంతో మహాబలాః, ౫౬, 

నా౭_శ్వబంధోఒ_శ్వ మాజానా న్నగజం కుంజర |గహ:. 

మ త్త పమత్తముదితా చమూ స్వా తత్ర సంబఖౌ, ౫=౪. 

తర్పితా స్పర్వకామై స్తే రక్తచందనరూషితా:. 

అప్పరోగణసంయకా మైన్వా వాచ ముదైరయకా, ౫లాళ.- 

పరిమృజ్య జలార్లం మంగం వస్తాదినా పరిమృజ్య, అలంకృత్యేతి వాఒర్థః. అన్యోస్యం రహసి,. 

పాయయంతి, సురా ఇతి శేషః ౫౪ ఇం 

(హయా నితి.) వాహనపాః బుషి పభావసిద్ధా వాహనపాః, వాహనరక్షకాః. తేషాం. 

హయాదీనాం, యథావిధి యథాయోగ్యం. భోజ్యం తత్తద్వాహనానుగుణం భోజ్య మిత్యర్థః. 

హయాదీ నభోజయన్, ణ్యంతత్యా ద్ద్వీకర్మకత్వం. సురభే స్సుతాజ వృషభాన్. ౫౫౪ 

(ఇక్షూ నితి,) మహాబలాః బుషిప్రభావసిద్ధవాహనపాః, ఇక్ష్వాకువరయోధానాం, వాహనాన్ 

వాహనాని, ఇక్టూన్, న్ మధుమ్మిశలాజాకా, భక్షేణ మిశీకరణ మితి సమాసః. 

చోడయం¢౪ : భక్షణార్గం (పేరయంత స్పంతః, భోజయంతి స్మ, ౫౬౪. 

(నేతి) అశ్వం బధ్నాతీ త్యశ్వబంధః, అశ్వ గాహకః, సాఒజానాత్ న జ్ఞాతవాన్, త (తహేతు 

౫ మాహ (మత్తేతి.) మదకరదవ్యసేవయా మత్తాః, (పమత్తాః మధుపానాదినా కార్యాకార్యవి వేక 
శాస (సక్చందనాదిభోగాతిశయేక హృష్టాః, తత్ర తదా, ౫౭౪. 

(తర్పితా ఇతి) అప్పరోగణాః వనలతాభూతాః, న త్వాహూకాః. తాసాం భరతవేశ్మ 

(పవేశకథనాత్. సైనాఫై. సేనాయాం సమవేతా; ఉద్దైరయకా ఉ క్రవంతః, ౫౮ ౪. 

స్య 
~ 

మె 
బు 
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(భరతాయ భరద్వాజాతిథ్యం ) 

నైవాఒ.యోధ్యాం గమిష్యామో న గమిష్యామ దండకాక. 

కుశలం భరతన్యాస్తు రామస్యాస్తు తథా సుఖం, ౫౯, 

ఇతి పాదాతయోధాశ్చ హ స్య శ్వారోహబంధకా:, 

అనాథా స్తం విధిం లబ్ధ్వా వాచ మేతా ముదైరయకా. ౬౦౬౪. 

సంప్రహృష్టా ఏినేదు స్తే నరా స్తత సహస్రశః, 

భరతస్యా౭_.నుయాతార స్స్యర్లో౭.య మితి చా౬(బుపజా. ౬౧౪ 

నృత్యంతి స్మ హంసతి స్మ గాయంతి స్మ చ సైనికా!, 

సమంతాత్ పరిధావంతి మాల్యోపేతా స్పహ్మసశ:. ౬౨౪, 

తతో భుక్తవతాం తేషాం త దన్న మమృతోపమం, 

దివ్యా నుద్వీత్యు భత్యాం హా నభవ దృకుజే మతిః. ౬౩౪: 

ఉదీరణపకార మాహ (నేత్యాదినాా) న గమిష్యామ ఇత్య్యత విసర్గలోప శాందనః. 

*?ర6 స్య కుశలమస్తు భరతో యథా తథా వా తిష్టత్విత్యర్థ:. నీవం రామస్యే త్య తాపి, పాదాభ్యా 

మతంతీతి అత సాతత్యగమన ఇతి ధాతుః. తేచతే యోధాశ్చ పాదాతయోధాః, 

చకారా ద్రథికసముచ్చయః. హస్మాదిబంధకా స్తద్భృత్యాః, తం విధిం సత్కారం, లబ్బ్వా, 

అనాథాః స్వామిరహితాః, స్వతంతా ఇతి యావత్. నైవా౭యోధ్యా మిత్యేతాం వాచ ముదై రయ. 

న్నితి సంబంధః. 

(సంప్రహృష్టా ఇతి) వినేదుః జగర్టుః, 

(తత ఇతి) తదన్నం వూర్వోక్త భ క్షాది చతుర్విధాన్నం, భక్షణే వున ర్భక్షణే, మతి 

రభన:, భక్ష్యసౌష్టవాదితి భావః. ౬౩౪ 

(160 | 
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ప్రేష్యా శ్చేట్యశ్చ వధ్వశ్చ బలస్థాశ్చ సహ్మసశ:, 

బభూవు సే భృశం దృప్తా స్పర్వే చాఒహతవాసస:. ౬౪ 

కుంజరాశ్చ ఖరోష్టాశ్చ గోశ్యాశ్చ మృగపకిణ:, 

బభూవు స్పుభృాతా స్తత్ర నాన్యో హ్యన్య మకల్పయ-'. ey. 

నాఒశుక్షవాసా స్తతాఒ౭ఒసీత్ కుధితో మలినోపి వా, 
రజసా ధం ఫకేశో వా నరః కశ్చి దదృశ్యత. ౬౬౪ 

అజైశ్చాపి చ వారాహై ర్ని పానవరసంచయెః:, 

ఫలనిర్యూహసంసిదైై స్ఫూషపై ర్లంధరనాన్న్వి తై: ఓర 

పుష్పధ్వజవతీ: పూర్ణా శుక్ల స్యాఒన్న స్య చాఒభిత:. 

దదృశు ర్విస్మితా స్తత నరా లౌహీ సృహసశ:, ౬౮ 

(పేమ ఇతి) (పేష్యూః పరిచారకాః, చేట్యః దాన్యః, వధ్వః యోధాంగనాః, బలే 

సేనాయాం తిష్థంతీతి బలస్థాః, సర్వవిశేషణ మేతత్ అహతవాససః నూతననస్తాః. యద్వా, 

ఆహతనవాససః నిర్జిక్త వాససః, ౬౪౪ 

(కుంజరా ఇతి ) ఖరసహితోస్తాః ఖరోస్టాః. మృగపక్షణః కిడార్థం 'సెనికై రాసీతాః, సుభృతా 

స్సుత్పప్తాః సువుష్టా వా, తత సేనాయాం, అన్యః అన్యం నాఒకల్పయత్, బుషికృతవ్యతిరి క్ర 

మన్నాదికం నాఒకరో దిత్యర్థః. 

(ఆజెరిత్యాది) శోకద్వయ . ఆజైః “ _ వారాహెః వరాహమాంసైః, 

నిష్థానవరసంచయైః వ్యంజన। శేష్టసమూహైః “నిష్టానం వ్యంజనం స్మృతి మితి హలాయుధః, 

ఫలనిర్యూహసంసిద్ధెః సమ్య జ్నిష్పన్నఫలయుక్త శర్కరాదిక్యాథరసైః. “ద్వార్యాపీడే క్వాథరసే 

నిర్యూహో నాగదంతకి ఇళ వైజయంతి. సూపైః ముద్గాఢకీచణకాదిసూపైః, గంధరసాన్సీతై ః 

పగందరసయుకైై ;, వుష్పధ్వజవతీః రం పరికల్పిత వుప్పశిల్పవతీక, శుక్ల 

స్యాన్నస్య వూర్ణాః శుక్లేనాన్నేన చ వూర్ణాః, లౌహీః లోహమయపాతీః, సర్వలోహేషు (పధానత్వాత్ 

సువర్ణ మత లోహశబ్దేనోచ్యతే. ౬౮ 



అయోధ్యాకాళై-ఏకనవతితమస్సర్గ: 127/5 

(భరద్వాజాతివ్యం) 

బభూవు ర్యనపార్మ్యేషు కూవా: పాయోసకర్ణమాః:, 

తాశ్చ కామదుఘా గావో |దుమా శ్చాస న్మధుస్తుత:. జక 

వాప్యో మైరేయపూర్ణాశ్చ మృష్టవ _ రతాః, 

(పత ప్రపిఠ రై శ్చాపి మార్గమాయార కౌక్కు పె:. ఓ౦౪. 

ప్మాకీణాం చ సహసాణి స్థాలీనాం నియుతాని చ, 

న్యర్చుదాని చ వొత్రాజి శాతకుంభమయాని చ, న్్ 

స్థాల్య: కుంభ్య: కరంభ్యశ్చ దధిపూర్ణా స్పుసంస్కృతా:, 

యౌవనస్థస్య గౌరస్య కపిత్ధస్య సుగంధినః:, 82 

(హదాః పూర్ణా రసాలస్య దధ్న శ్శ్వితస్య బాపరెే. 

బభూవు: పాయసన్యా=_న్యే శర్మరాయా శ్చ సంచయా:, 88 ౪ 

(బభూవు రితి.) పాయసాన్యేవ కర్ణమాని యేషు తే తథోక్తాః, తాః గావః, వూర్వమేవ 
.ననచర్యః, కా యావదభీష్టక్షి రవూరకాః, ఆసజా దుహః కప్ ఘశ్చ. మధ్యుసుతః మధు 

(సావిణః, పాఠాంతరం = మధు" "తః మధుసావిణః. ౬౯ ఇ 

(వాహప్య ఇతి,) అత ఆసన్ని త్యనుషజ్యతే. (పః ప్రపిఠరైః? [పి ప్రపిఠర సంస్కృతై ః, 

సంస్కృతం భక్తా ఇత్యణ్. తస్య లుక్, పిఠరాః కుండాని “ఉఖా స్థాలీ చరుః కుంభీ పిఠరః కుండ. 

ముచ్యతి ఇతి హలాయుధః., మార్షమాయూరకౌక్కు టైః మృగమయూరకుక్కుటమాంసైః. £04 

(పాత్రీణా మిత్యారభ్య సంచయా ఇత్యంత) మేకం వాక్యం, పా త్రీణాం ఆన్నదానకు 

స్థాలీనాం వ్యంజన _ నియుతాని లక్షాణి, న్యర్చుదాని దశకోట్యః, పా(త్రాణి భోజన 

పాతాణి, త యావత్, దధివూర్ణా ఇతి స్టాల్యాద్మి తయవిశేషణం, స్థాల్యః సిఠరాః, 

కుంభ్యః క్షుదకుంభాః, కరంభ్యః వి ' న్థాల్యః, కరంభ్యః కర్కర్య 

సుసంస్కృతాః దధిసంస్కారకశుంఠ్యాదియుకాః, యౌవనస్థస్య నాతినూళనస్య నాతివురాణస్వే 

త్యర్థః. మథనానంతరం యామాంతరిత స్యేత్యర్థ:ః. కపిట్థస్య కపిత్హపరిమళయుక్తత క స్యేత్యర్థః- 

“తకం కపిత్ధం మధిశి మితి వైజయంతీ. గౌారస్య శుభస్య, రసాలస్య త కవిశేషస్య. “అపక్వ 
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కలాం శ్వూర్లకషాయాంశ్న స్నానాని వివిధాని చ. 

దద్భశు ర్భాజనన్థాని కీరేషు సరితాం నరాః, శ౪ష 

శుక్లా నంశుమత శ్చాపి దంతధావనసంచయాకా. 

శుక్లాం శృందనకల్కాంశ్చ సముర్గే ష్వవతిష్టత:, 244. 

దర్పజాక పరిమృుష్టాంశ్చ ౦ చాపి సంచయాకా. 

పాదుకోపానహాం చైవ యగ్మాని చ సహ(సశ:, 2౬. 

ఆంజనీ: క _ కూర్చాక్ శస్తాణీ చ ధనూంషి చ. 

మర్మత్రాణాని చితాణి శయనా న్యాసనాసి చ. eey 

|పతిపానహదాజు పూర్ణాళా ఖరోషస్టుగ . , 0. 

అవగాహ్యా సుతీర్థాం శ్చ (హదాకా సోత్సలపుష్క_రాజా, ౭2౮౪ 

ఆకాశవర్థ |ప్రతిమాకా స్వచ్చతోయాక౯ సుఖప్లవాకా, 

సీలవైడూర్యవర్ణాం శ్చ మృచూకా యవససంచయాకా, ఒకా 

తకం సవ్యోషం చతుర్ణాతగుడార్లకం, సజీరకం రసాలం స్యా న్మజ్జికా శిఖరిణ్యపే'తి వైజయంతీ. 

సవ్యోషం శుంఠీపిస్పలీనురీచియుక్తం, చతుర్ణాతగుడార్ల్రకం - చతుర్థాతైః వలాలవంగతక్కోల 

నాగవుమైః గుడేన శర్కరయా అర్హ్రకేణ చ యుక్తం, కపిడ్టేన వూర్ణాః, అపరే (హదాః, బభూవుః 

రసాలేన వూర్ణాః అపరే (హదాః బభూవుః. దధ్నా వూర్ణా క్చాపరే |హదాః. అన్యే పాయసేన 

వూర్ణాః, పాయసస్యాన్య ఇతి పాఠః, సర్వత తృతీయార్ధే షష్టి. తద్వ్యృంజనార్హం శర్కరాయా 

స్పంచయా రాశయశ్చ, బభూవు రిత్యర్థః. 'శర్కరాయావసంచయా ఇతి చ పాఠః - 

శద్కరామి[ శయవవికారాఒవూపసంచయా ఇత్యర్థః. 

(కల్కా నితి.) కల్యాన్, ఆమలక్యాదికల్కాన్స్ చూర్ణకషాయాన్ - చూర్ణాని మాషాద 

చూర్ణాని, కషాయాః క్వథితాని, స్నాం త్యేభి రితి స్నానాని తై లోమ్లోదకాదీని, ప ని కటాహాది 

మహాపా'తస్థాని, తీర్థేషు అవతారేషు, ౭౪౪ 

(కుక్లానికీ.) శుక్లా౯ా నిర్మలా౯, అంశుమతః కూర్చవతః, దంతధావనసంచయాజు దంతకాప్ట 

సమూహాజ, స్నానానంతర కరణాని దర్శయతి, (చందనకలాళా) చందనపంకాళా 



అయో ధ్యాకాళ్లే-ఏకనవతితమస్పర్గ: 177 

(భరద్వాజాతిథ్యం) 

నిర్వాబార్థాజా పశూనాం తే దదృశు స్తత సర్వశ:. ౮౦ 

వ్యస్మయంత మనుష్యా స్తే స్వ్పపష్నకల్పం తదద్భుతం, 

దృష్టాా౭.౭_తిథం కృతం తొద్భ గృరతస్య మహర్షిణా. ౮౧ 

ఇత్యేవం రమమాణానాం దేవానా మవ నందనే, 

భర ద్వ్యాజాశ మే రమ్యే సా రాత్రి ర్య్యత్యవర్శ త. ౯౨ 

(పతిజగ్ముశ్చ తౌ నద్యో గంధర్వాశ్చ యథాగతం, 

భరద్వాజ మనుజ్ఞాప్య తాశ్చ సర్వా వరాంగనా:, ౮౩ 

సముద్దేషు సంవుటేషు “సముద్గక స్పంవుటకి ఇత్యమరః. అవతిష్టతః వర్తమానాకా, పరి 

మృష్టాళ నిర్మలీకృతాక, పాదుకాః దారునిర్మితాక ఉపానహ శ్చర్మనిర్మి తా, యుగ్మాని 

ద్వంద్వాని, ఆంజనీః అంజనయుక్తాః కరండికాః, కంకతాకా కేశమార్థనాజా 'కంకతః కేశమార్దని 

మితి నిఘంటుః, కూర్చాకా స్నానాద్యు ' , ని, శ్మశ్షువసాధకాక వా. శస్త్రాణి యోధై 

రలంకారార్థం ధార్యాణి, మర్మ! తాణాని కవచాదీని, (పతిపాన్నహదాకా (గాస| గహణానంతరం 

భుక్తజీర్ణార్థం _పానార్హ్న హదాకా, అవగాహ్యసుతీర్థాల౯ అవగాహనయోగ్యావకార పదేశ యుక్తాకా, 

.సోత్సలవుష్కరాళ - ఉత్పల మిందీవరం, వుష్కురం పద్మం, ఆకాశవర్ష్యపతిమాజ ఆకాశవ 

న్నిర్మలా నిత్యర్థః, ల సుఖేన ప్లవః స్నానం యేషు తథోక్తాక యనససంచయాకా 

తృణసమూహాక౯ 'యవసం తృణ మర్జుని మిత్యమరః. పశూనాం నిర్వాపార్థాకా సశుభ్యో 

వ వ 

(వ్యస్మయంతేతి,) స్వప్నక ల్పత్వోక్తి రయత్నసిద్ధత్వా దవూర్వత్వా వాశ్చర్యకరత్వా చ్చ, 

-తాద్భక్ పాచా మభూమిం, భరతస్య భరతాయ. 

((పతిజగ్ము రితి.) అనుజ్ఞాప్య అనుజ్ఞాం కారయిత్వా. వా 
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తథైవ మత్తా మదిరోత్మటా నరా స్తథైవ గివ్యాగరుచందనోకితా:, 

తథైవ దివ్యా వివిధా స్ప్రగుత్తమా: పృథక్పుకీర్ణా మనుజై: (ప్రమద్దితా:. ౮౪ 

ఇతి శ్రీమ[దామాయళకే, అయోధ్యాకాండే, ఏక నవతితమ స్సర్గః. 

అథ ద్వినవతితమ స్సర్గః 

తత స్తాం రజనీం వ్యుష్య భరత స్సపరిచ్చద:, 

కృతాతిథ్యే భరద్వాజం కామా దభిజగామ హ. రా 

త మృషిః పురుషవ్యాఘం (పొంజలిం (పేక్యు చా౭.= గతం, 

హుతాగ్నిహోత్రో భరతం భరద్వాజో౭_ భ్యభాషత. > 

ఇదం చాతిథ్యకరణ మైందజాలికవ న్న మిథ్యేత్యాహ (తథై వేతి.) మత్తాః దృప్తాః భోగై 

స్త్రప్తాః, మదిరోత్కటాశ్చ్స మద్యేన మత్తాశ్చ “మత్తే శౌండోత్కటక్షీబా” ఇత్యమరః. తథైవ 

ఇవ అవర్తిషతే త్యర్థః, (పమద్దితాః [పకీర్ణా శ్చ భోగవశాదితి భావః, పృథక్ 

వూర్వ(సగ్భ్యో విలక్షణాః. లాళా 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామా ణే, నే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యా నే. 

వీకనవతితమ స్సర్గః, 

అథ ద్వినవతితమ స్సర్గః 

(తతస్తా మిత్యాది) వ్యుష్య విశేషేణ ఉషిత్వా, సపరిచ్చదః సపరివారః - “పరివారః- 

పరికరః పరిష్కందః పర్మిగహః, తథోపకరణం |పోక్కం పరిబర్హః పరిచ్చది ఇతి హలా 

కామా: రామపాప్తేచృయా, ౧. 



అయోథ్యాకాళ్లే-ద్వినవతితమస్సర్ణ: 1.79 

(భరద్వాజ్మాశమాత్ భరత్మ పస్థానం) _. 

కచ్చి దత సుఖా రాత్రి స్త్రవాఒఒ న్మద్విషయే గతౌ, 

సమ్మగ సే జన: కచ్చి చాతిథ్యే శంస మేఒనఘ. . 3 

త మువావాఒ౦జలిం కృత్వా భరతోఒభి పణమ్య చ, 

ఆశమా దఖభినిబ్మాంంత మృషి ముత్తమతేజసం. 9 

సుభోషితో౭_స్మి భగవన్ సమగ్రబలవాహన:, 
తర్పిత స్పర్వకామైశు నామాత్యో బలవ తయా. % 

అపేతక్షమసంతాపా స్ఫుఖిజా స్పుప్రతిశయా:, 
అపి (పేష్యా నుపాదాయ సర్వే స్మ సుసుఖోషితా:. ౬ 

(కచ్చిదితి.) అస్మద్విషయే అస్మదాశమే, రాతి సుఖా గతా కచ్చి? దిత్యన్వయః. ఆతిథ్యే 

-వషయే, సమ్మగః సంవూర్ణః, తృప ఇతి యావత్ అనఘేత్యనేన వూర్వం భరతాశయపరీక్ష ణార్థ 

మేవాతిథ్యకరణ మితి ద్యోతితం, రామవిషయే భక్క్యభావే భోగ! పవణస్సా్య దితి హృదయం. ౩ 

(త మితి.) అభినిమాంత మిత్యనేన కాసల్యాది సర్వజనదర్శనార్థం భతతాగమనకాల వన 

మహి ర్నిర్లతవా నృషి రితి వ్యంజితం. ఇ 

(సుభోషితో౭_స్మీతి.) బలవత్తర్పితః అతీవ తర్చితః-'కిముతాతీవ బలవత్ స్వతి సుష్టు 

చ నిర్భర ఇతి వైజయంతి. ౫ 

(అపేతేతి.) క్లమో గ్లానిః, సంతాపో దేహౌష్ట్యం, అపి (పేష్యా నుపాదాయ _పేష్యాన ప్యారభ్య, 

_సుభిక్షాః సమృద్దాన్నపానాః, న్నుపత్మిశయాః శోభ నస్థానాక, కోభనగృహా ఇతి యావత్ - “స్థానే 

-గోష్ట్యాం సతయాగే (పత్యాహారే | పతిశ్రయి ఇతి వై జయంతీ. ౬ 
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ఆమం[త్రయేఒహం భగవన్ కామం త్వా మృషిస త్తమ, 

సమీపం ప్రస్థితం భాతు ర్మైతేలేక్షుస్వ చక్షుషా. అ 

ఆఇశమం తస్య ధర్మజ్ఞ ధార్మెకస్య మహాత్మనః, 

ఆచకు కత మో మార్గ: కియా నితి చ శంస మే. లా 

ఇతి పృష్టస్తు భరతం (ఖాతృదర్శనలా లసం, 

(ప్రత్యువాచ మహాతేజా: భరద్వాజో మహాతపా:. ల 

భరతా౭_ర్ధకృతీయేషు యోజనే ష్వజనే వనే, 
చితకూటో గిరి స్తత రమ్యనిర్దరకానన:. ౧౦. 

(ఆమం[తయ ఇతి.) కామం యథేష్టం “కామం [పకామం పర్యాప్తం నికామేష్టం యఖథేప్పిత' 

మివర్ణమరః. హే భగవజ, త్వా నూమంత్రయే ఆపృచ్చే, భ్రాతు స్పమీపం కామం (పస్థితం మాం 

“కం, మ్మో ణ మితసంబంధినా, చక్షుషా ఈక్షస్వ, ౭ 

(ఆ శమ మితి.) ధర్మేణ యోగజధర్మేణ జానాతీతి ధర్మజ్ఞ, యోగ్యపభావవిదిత సర్వ 

వృత్తాంం త్యర్థః. ధార్మికస్య పితృవచనపరిపాలనరూపం ధర్మ మాచరతః, మహాత్మనః మహా 
ధైర్యస్య తస్య రామస్యాశ్రమ మాచక్ష్వ, స చ్నాశమః, కియాకా కియద్దూరతః ? తస్య మార్లః 

కతమ ? ఇతి పృచ్ళతే మే మహ్యం, శంసేతి యోజనా, లా 

(ఇతీతి.) మహాతపాః, అతవవ మహాతేజాః సర్వజ్ఞానసమర్థ ఇత్యర్థః, రామా(శమ 

(పదేశాభిక్షే షు గుహజ్ఞాతిషు విద్యమానేషు మునిం (పతి (పశ్న స్తస్య వూజార్థం. కా 

(భరతేతి.) (అర్హతృతీయే ష్యితి.) అర్ధం తృతీయం యేషాం తేషు అర్హతృతీయేషు, స్టార్ల 
టు 

యోజనద్వి* య ఇత్యర్థః. అతీతేష్వితి శేషః, అజనే మునివ్యతిరి క్రగామ్యజనరహితే, వనే, తత 
ఇల్లీ త ఐ అల్లో పసిద్దో గిరి;, వర్త: ఇతి శేషః, ౮... 
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(భరద్వాజ్మాశమా: భరతపష్టానం) 

ఉత్తరం పార్శ్వ మాసాద్య తస్య మందాకినీ నదీ, 
పుష్పతదుమసంఛన్నా రమ్యపుష్పితకాననా. అం 

ఆనంతరం తత్సరిత శ్చితకూటశ్చ పరంతః:, 

తయో: పర్గకుటీ తాత తత తౌ వసతో ధ్రువం. ౧౨౫ 

దథీ.బేనైవ మారేణ. సవ్వదతీ.ణ మేవ వా, 

గజవాజిర థాకిర్ణాం వాహినీం వాహనీపతే. 

వాహయస్వ మహాభాగ తతో (దక్యుసి రాఘవం, ౧8౪ 

[ప్రయాణ మితి తచ్చుత్వా రాజరాజస్య యోషితః. 

హిత్వా యానాని యానార్హా (బాహ్మణం పర్యవారయన్, ౧౪౪ 

(ఉత్తర మితి.) తస్య గిరే రుత్తరం పార్శ్వ మాసాద్య స్థితా మందాకినీ నామ కాచి న్నదీ, 

అసీతి షః. (దుమాః కాననభిన్నాః, ౧౦ 

(ఆనంతర మితి.) తత్సరితో మందాకి న్యాః, అనంతరం సమీపే, చితకూట సిష్టతి, న తు. 

వ్యవహితపార్మే్వ. తయో స్సరిద్గిర్యో ర్మ ధే పర్లకుటీ పర్లశాలా కృతా. తత్ర వసతః, (ధువం 

యోగ] పభఖావేన జానామీత+*ర్థః. ౧3 

(దక్షిణే నేత.) అస్మా ద్మాశమా ద్దక్షిణేన మార్గేణ కించిద్దూరం గత్వా, తతః సవ్యదక్షిణం- 

నైరృతదిగ్భాగో యథా భవతి తథా వాహినీం వాహయస్వ, కించిద్దూరం దక్షిణ వీకో మార్గః. తత 

శాఖామార్లేణ నై రృతదిగ్భాగ గామినా గంతవ్య మితి భావః. కాంతారమార్గస్య నూక్ష్మత్వా. 

ర్యథాయోగ్యం మార్గస్య వామతో దక్షిణతశ్చ విరళపదేశే వాహినీం (పాపయస్వే త్యర్థ 

ఇత్య ప్యాహుః. any, 

(పయాణ మితి) ఇతి ఉ క్రపకారేణ, తత్ (పయాణం (పస్థానం, (శుత్వా, రాజరాజస్య 

[161]| 
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వేపమానా కృళశా దీనా సహ దేవ్యా సుమితుయా. 

కౌసల్యా తత్ర జ[గాహ కరాభ్యాం చరణౌ మునేః, . ౧౫౪ 

అసమృ్ధేన కామేన సర్వలోకస్య గర్జితా. 

కైకేయీ తస్య జ[గాహ చరణౌ సవ్యషత్రపా, ౧౬౪ 

తం (పదకిణ మాగమ్య భగవంతం మహామునిం. 

అదూరా దృరశ స్యైవ తస్తా దీనమనా స్తదా, ౧౭౪ 

తత; షపచ్చ భరతం భరద్వాజో దృఢవుత:. 

విశేషం జ్ఞాతు మిచ్చామి మాత్తూజాం తవ రాఘవ, ౧౮౪ 

-మహారాజస్య దశరథస్య, యోషితః కాసల్యాద్యాః, యానత్యాగానర్హా అపి యానాని 
లో 

శ రక్త్వా, (బాహ్మణం (బహ్మవిదం భరద్వాజం, పర్యవారయకా, వందనాయేతి శేషః. ౧౪ 

(వేపమానేతి.) వేపమానా వార్ధకా దృషిదర్శనాచ్చ, కృశా దీనా, రామవిరహా దితి 

శేషః. వ ఏక ఇ 

(అసమృదైనేతి,) ఆసమృద్ధేన అవూర్ణేన, ఫలాపర్యవసాయినేతి యావత్. కామేన మనోరథేన, 

ఉపలక్షితేతి శేషః. లోకస్య గర్హితా లోకేన గర్హితా, సవ్యపతపా సలజ్ఞా, రామవివాసన 

"హీతుత్వాత్. ౧౬౦౪ 

అజ్ఞావశా దేవ కౌసల్యాదిభి స్సహ మునేః వురత సాతు మశక్తా (ప్రదక్షిణ వ్యాజేన భరతం 

గతే త్యాహ (త మిత్యాదినా,) దీనమనాః కైకేయీ, ౧౭౪ 

(తత ఇతి.) దృఢవత ఇత్యనేన సర్వజ్ఞ త్వం లక్ష్యతే, సర్వోజ్ఞాపి కై కేయీశిక్షార్థం 

ప(పచ్చే త్యర్థః, విశేషం సంజ్ఞాసంజ్ఞై సంబంధాది విశేషం, ఇతికరణ మధ్యాహృత్య ఇతి ప(పచ్చే 
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(ఫస 

(భరద్వాజ్యాశమాత్ భరత పస్థానం) 

ఏవ ముక్తస్తు భరతో భరద్వాజేన ధార్మిక :. 

ఉవాచ (ప్రాంజలి ర్ఫూత్వా వాక్యం వచనకోవిద:, “Ey 

యా మిమాం భగవన్ దీనాం శోకాఒనశ నకర్శితాం. 

పితు ర్లి మహిషీం దేవీం దేవతామివ పశ్యసి, ౨౦౬. 

ఏషా తం పురుషవ్యాఘుం సింహవికాంతగామినం. 

కౌసల్యా సుషువే రామం థాతార మదితి ర్యథా, ౨౧౬ 

అస్యా వామభుజం శిష్లా యమైషా తిష్టతి దుర్మ్శనా:. 

కర్ణికారస్య శాఖేన శీర్ణపు షా వనాంతరే, ౨౨4 

ఏతస్యా స్తు సుతౌ దేవ్యా: కుమారౌ దేవవర్ణినా. 
ఉభౌ లక్ష్మణ శత్రుఘ్నా ఏరౌ సత్వపరాకమౌ, - ౨౩౪ 

(వీవమితి.) ధార్మికః సత్యవాదీ త్యర్థః, వచనకోవిదః వచనే పండితః, భరద్వాజవచన. 

తాత్పర్యజ్ఞ ఇత్యర్థః, భరతముఖేన మాత్యణాం స్వభావవిశేష పతిపాదనం హి మునే 

రాశయః. ౧౯౪ 

(యా మితి.) శోకానశనకర్శితాం శోకానశనాభ్యాం కర్మితాం, దేవతా మివ ధర్మదేవతా మివ, 

సింహవి(క్రాంతగామినం - సింహవత్ వికాంతం వికమయుక్తం యథా భవతి తథా, గామినం 

గమనశీలం, ధాతారం విష్ణుం. “వీష ధాతా విధాతా చే' తి వక్ష్యమాణత్వాత్. సర్వగుణసంపన్నా 

రామమాతా వీషా కాసల్యే త్యర్థః, 

(అస్యా ఇతి.) శిహ్టా కౌసల్యాయా వేపమానాంగత్వాత్ తద్దారణార్థం తద్వామభుజు 

మవధృత్య సితే త్యర్థః దుర్మ నాః దుఃభితమనాః. దుర్భనస్త్వే దృష్టాంతః కర్లికార స్యేతి. శీర్ణవుమ్చా, 

మానవుష్పా. (వీతస్యా ఇతి.) వీతస్యా ఇత్యత ఉక్తగుణసంపన్నయో ర్లక్షణ శ్యతుఘ్నయో 

ర్మాతేయ మితి బోధ్యం. దేవవర్షినా అశ్వినీదేవతుల్యౌ, 
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యస్యా; కృతే నరవ్యా[ఘౌ జీవనాశ మితో గతా. 

రాజపుత్రపిహినశ్చ స్వర్గం దశరథో గతః, ౨౪4 

కోధనా మకృతపజ్ఞాం దృపాం సుభగమానినీం. 

ఐశ్వర్యకామాం కైకేయీ మనార్యా మార్యరూపిబీ౦, Sy 

మమై తాం మాతరం విద్ధి నృశంనాం పొపనిశ్చయాం. 
యతోమూలం హి పశ్యామి వ్యసనం మహ దాత్మనః:, ౨౬౮ 

ఇ త్వుక్త్వా నరశార్దూలో బొష్పుగద్గదయా గిరా: 
స నిశశ్వాస తామాక్షో నాగ: కుద్ధ ఇవ శ్వసకా, ౨౭౪ 

భరద్వాజో మహర్షి స్తం బ్రువంతం భరతం తథా. 

(ప్రత్యువాచ మహాబుద్ధి రిదం వచన మర్థవక్, ౨౮౪ 

న దోషేణా౭ వగంతవ్యా కైకేయీ భరత త్వయా. చకా 

(యస్యా ఇతి) జీవనాశం - రాక్షసభూయిష్టం దండకారుణ్యం (పతి. వివాననా, జ్ఞీవస్య 

ఒ-వనస్య, నాశ, ఇతః ఇహ వనే, కుధ్యతీతి కోధనా, కర్తరి ల్యుట్. అకృతపజ్ఞాం అశిక్షిత 

బుద్ధిం, సుభగమానినీం = సుభగాం సుందరీ మాత్మానం మన్యత ఇతి సుభగమానినీ, తాం, 

వస్తుతోఒనార్యాం, ఆర్యరూపీణీ మార్యవత్ భాసమానాం, యతోమూలం యకత్కారణకం, 

ఆత్మనో మమ. ౨౬4 

(ఇతీతి.) బాష్పగద్గదయా -- రామవివాసనస్మర ఎణ, గద్గదయా స్థలంత్యా, గిరా, 

ఇత్యుక్త్వా, నాగః సర్పః, ౨౭ 

(భరద్వాజు ఇతి) తథా (బువంత మిత్యన్వయః. మహాబుద్దిః భావిజ్ఞ *, ఆర్థవత్ 

పయోజనవ"., ౨Tu 

నేతి) దోషేణ దోషవ త్తయా, నావగంతవ్యా. తస్యాః దేవ పేరితత్వా దిత్యభిపాయః, తత్ర 
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(భరద్వాజా[శ్రమాః భరత పనస్థానం) 

రామప్రవాజనం హ్యేత తృుఖోదర్శం భవిష్యతి, 

దేవానాం దానవానాం చ బుషీజాం భావితాత్మనాం. . 

హిత మేవ భవిష్య ద్ధి రామపవాజనా దిహ్య | 30౪ 

అభివాద్య తు సంసిద్ధ: కృత్వా చైనం (ప్రదకీణం. 

ఆఅమం|త్య భరత స్రైన్యం యజ్యతా మిత్యచోదయక్, 3ది౪ 

తతో వాజిర థాక౯ యుక్వా దివ్యాకా హేమపరిష్కృతౌాకా. 

అధ్యారోహ త్పృయాణార్థీ బహూ న్నహువిధో జనః, 324 

గజకన్యా గజాశై)వ హౌమకత్యా: పతాకినః. 

జీమూతా ఇవ ఘర్మాంతే సఘోషా స్పంప్రతస్థి రే 33౪ 

నివిధాన్యపి యానాని మహాంతి చ లఘూని చ. 

| స్పుమహార్హాణి పాదై రేవ పదాతయ:, 3౪౪ 

"హేతు మాహ (రామేతి.) సుభోదర్శ్కం సుఖోత్తరం, అతీతానాగతవ ర్రమానజ్ఞో మహర్షిః భావి 

ఇరావణవధాదికం హృది నిధాయ దేవాదీనాం సుభోదర్శ్కం భవిష్యతీ త్యు క్తవాకా, 

(అభివాగ్యేతి.) సంసిద్ధః లబ్ధాశీర్వాదః, ఆమంత్య అపృచ్చ్య, యుజ్య తాం గమనాయ 

నన్న హ్యతా మితి, స్వసైన్య మచోదయత్. ర 

(తత ఇతి.) వాజిరథాకా వాజినో రథాంశ్చ, యుక్తా సన్నహ్య, యుక్తానితి పాఠే-సజ్జీకృతాకా, 

శ్లపయాణార్హీ (పయాణకాంక్షీ, ౨౪ 

(గజకన్యా ఇతి.) గజకన్యాః కరేణవః, హేమకక్ష్యాః హే ధనరజ్ఞవః, నహోమిః 

| పతాకన ఇత్యత వుమాళా ప్రియే త్యేకశేషః, 8౪ 

(వివిధానీతి.) | రిత్యత సాదిన అరుహ్మేతి శేషః. యద్వా, యానానీతి తతా 

అక్ష్యంతే, పదాతయః పాద్దె రేవ యానై సృమం యయు రితి భావః, తళ 
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అథ యానప్రవేశైస్తు కౌసల్యాప్రముఖా: స్త్రియః. 

రామదర్శనకాంతీణ్య: ప్రయయు ర్ముదితా సవా, 8౫ 

చంద్రార్మతరు ం నియక్తాం శిబికాం శుభాం. 

ఆస్థాయ పయయౌా శ్రీమాకా భరత స్పపరిచ్చద:, 3౬0౪ 

సొ (వపయాతా మం గ గజవాజిర థాకులా. 

దకిణాం దిశ మావృత్య మహామేఘ ఇవోట్టిత :, తలళి. 

వనాని తు వ్యతికమ్య జుష్టాని మృగపథిఖి:. 

గంగాయా: పర వేలాయాం గిరిష్వుపి నదీషు చ, తిలా. 

సా సంప్రహృష్టద్విపవాజియోధా విత్రాసయంతీ మృగపక్షి.సంఘాన్. 
మహ ద్వనం తక్ పపతిగాహమానా రరాజ సేనా భరతస్య తత, తక్. 

ఇతి శ్రీమదామాయఃే, అయోధ్యాకాండే, దింనవతితమ స్సర్గః, 

(అథేతి.) యాన[పవేకైః యానోత్తమై: - 'ప్రవేకాఒను త్తమోత్తమా” ఇత్యమరః, 3౫04. 

(చందార్కతరుణాభాసా మితి.) చందార్మ తరుణాభాసాం తరుణచందార్క కాంతిం,.. 

నియుక్తాం రాజ్ఞ హం, సపరిచ్చదః సపరివారః. 3౬ 4 

(సేత్యాది.) శ్లోకద్వయ మేకం వాక్యం. గంగాయాః దక్షిణవాహిన్యాః, పరవేలాయాం. 

సశ్చిమభాగే, స్థితేతి శేషః. మహాసేనా వనాని వ్యతికమ్య, గిరిషు నదీషు చ, విశమ్యేతి శేషః. 
ఉఊట్టితో మేఘ ఇవ దక్షిణాం దిశం ఆవృత్య (పయాతేతి సంబంధః. యద్వా. మహాసేనా గిరిషు 

నదీషు చ వనాని వ్యతికమ్యేతి వాఒన్వయః 8౪+ 

(సేతి.) తత తదేత్యర్థః. కా _. 

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, నే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యా నే. 

ద్వినవతితమ స్సర్గః. 



అయోధ్యాకాళ్టే- తిజవతితమస్స్పర్ల: 12:37 

అథ తి ణవతితమ స్సర్లః 

తయా మహళత్యా యాయిన్యా ధ్వజిన్యా వనవాసిన:, 

అర్దితా యూథసా మత్తా -సృయాథా స్పం(ప్రదుద్రువు:. ౧ 

బుజాః పృషతసంఘాశ్న రురవశ్చ సమంతతః, 

దృశ్యంతే వనరాజీషు గిరిష్వుపి నదీషు చ. . ౨ 

స సంపత సే ధర్మాత్మా ప్రీతో దశ ర థాత్మజః, 

వృతో మహత్యా నాదిన్యా సేనయా చతురంగయా. 3 

సాగరౌఘనిళా సేనా భరతస్య మహాత్మనః, 

మహీం సంభాదయామాస |పావృషి ద్యా మివాఒ౦బుద:. ళ 

తురంగౌాయొ రవతతా వారణైశ్చ మహాజవై:. 

అనాలక్యా చిరం కాలం తస్మికా కాలే బభూవ భూః. % 

అథ (తిణవతితమ స్సర్గః 

(తయెత్వాది.) : 3 గచ్చంత్యా, అర్షితాః పీడితాః, యూథపాః గజాదియూథనాథా: = 

*యూథ నాథస్తు యూథపి ఇత్యమరః. ౬ 

(బుక్షా ఇతి). పృషతసంఘాః బిందుమన్మృగసంఘాః, బుక్షాః భల్తూకాః, రురవో 

.బిందురహితా స్టూలకాయాః వికటశృంగా మృగాః, దృశ్యంతే అద్మశ్యంత. వనరాజీ ష్విత్యాడినా 

అవూర్వమనుష్యాది దర్శనే స్తజ్లేక్షణా స్థితా ఇక్ఫుచ్యంతే, ౨ 

(స ఇతి.) నాదిన్యా, రథ ఘోషహేషితబ్బంహితాదిభి రికి శేషః, తి 

(సాగరాఘేతి.) ద్యాం ఆకాశం. ౪౮ 

(తురంగౌఘై రితి) అవతతా నిరంతరా, తస్మిక కాలే గమనకాలే, చిరకాల మిత్యనేన 

శదాచి ల్లక్ష్యత ఇతి గమృతే, a 



{2% శ్రీమద్రామాయణే, గోపిందరాజీయవిశిస్మే 

స యాత్యా దూర మధాంనం సుపరి|శాంతవాహనః, 

ఉవాచ భరత శీమాకా వసిష్టం మంతికాం వర 0. 

మయాదృశం అక్షుతే రూపం యథా చైవ |శుతం మయా, 

వ్యక్తం ప్రాప్తా స్మ తం దేశం భరద్వాజో య మజవీక్. డా 

అయం గిరి శ్చీత్రకూట ఇయం మందాకినీ నదీ, 

ఏత త్పుకాశతే దూరా న్నీ లమేఘనిభం వనం. లా 

గిరే స్పానూని రమ్యాణి చితకూటస్య సంప్రతి, 

వారణై రవమృద్యంతే మామశకైః: పర్వుతోపమై:. ౯ 

ముంచంతి కసుమా న్యేతే నగా: పర్వతనానుషు, 

నీలా ఇవాఒ.2౬.తపొాపాయే తోయం తోయధరా ఘనాః. ఆం- 

(స ఇతి.) మం|తిణాం మంథతవిదాం. యద్వా, జాచిత్యా న్మంత్రశబ్దః కార్యవిచారే వ ర్రళ. ౬. 

(యాదృశ మితి) అస్య చేశస్య యాదృశం రూపం లక్ష్యతే మందాకినీ చి తకూటమధ్య 

న ర్తిత్వరూపం, మయా చ, యథా యేన (ప్రకారేణ, శ్రుతం భరద్వాజాత్, తథా దృశ్యత ఇతి శేషః, ౭ 

తదేవాహ (అయ మిత్యాదినా.) ఆయం వురోవర్తీ గిరిః, చ తకూటో భవతి, తథా ఇయం- 

మందా: నీ భవతి, వీత * అనయో ర్మధ్యవర్తి వనం, నీలమేఘనిభం |పకాశతే, లా 

అథ తద్దేశప్రాప్రిం దర్శయతి (గిరే స్పానూనీతి) సానూని, వీకానీతి సిద్ధం. అవమృద్యంతే 

భ జ్యం* . + ల 

అథ రామనివాసత్వేన భోగ్యతాబుద్ద్యా తద్వనం (భాతరం (పతి వర్ణయతి (ముంచంతీత్వాది.) 

వవ వకుళా ఇత్యర్థః, ఆతపాపొయే ఘర్మాంతే, వర్షాకాల ఇతి యావత్, తోయధరా ఇతి 

నీలత్వే హేతుః. 66. 



ఆయోధ్యాకాణై-|త్రిణవతితమస్సర్ల్గ: 1226 

(భరతస్య శ్రీరామా శమదర్శనం) 

కిన్న రాచరితం దేశం పశ్య శత్రుఘ్న పర్వతం, 

మృగై స్సమంతా దాకీర్ణం మకరై రివ సాగరం. ౧౧ 

ఏతే మృగగణా భాంతి శీఘవేగా: పచోదిళా:, 

వాయ(ప్రవిద్ధా శరది మేఘరాజి రివాఒ౦బరే. ౧౨ 

కుర్వంతి కుసువ శిరస్సు సురభీ నమీ, - 

న మేఘపకాశై : ఫలకే ర్రాతీజాత్యా యథా నరాః, యా 

నిషూ్కూజ మివ భూత్వేదం వనం ఘోర ప్రదర్శనం, 

అయోధ్వేవ జనాకీర్ణా సంప్రతి ప్రతిభాతి మా. ణా 

(కిన్నరాచరిత మితి,) కిన్నరాచరితం దేశం కిన్నరాచరితదేశరూపం పర్వతం. ౧౧ 

(వీత ఇతి.) (పచోదితాః, సైనికై రితి శేషః, (ప్రవిద్దా (పేరితేతి యావత్, ౧౨ 

(కుర్వంతీతి ) అమీ భటాః, మేఘ పకాశైః, ఫలకె* కేశబందవిశేపైః, వనసంచారార్థం 

కల్పిత్తై రుపలక్షితా స్సంతః, దాక్షిణాత్యా నరా యథా దాక్షిణాత్యా నరా ఇవ, శిరస్సు, కుసుమా 

పీడాణ కుసుమశేఖరాళ, కుర్వంతి-*ఆపేడశేఖరో త్తంసాఒవతంసా శిరసి |సజి ఇతి హలాయుధః 

దాక్షిణాత్యా హి కేశా నుద్ధృుత్య బద్ధ్వా కుసుమాపీడైె రలంకుర్వంతి ౧౩ 

(నిష్కూజ మితి.) ఘోర్షపదర్శనం కూరదర్శన మిదం వనం, వురా నిష్కూజ మివ 

భూత్వా నిర్ణనం భూత్వేతి యావత్, సంపతి, జనాకీర్ణా ఆయోధ్యా సౌమ్యనగరీవ, నూ మార్క 

| పతిభాతి. చా 

* మేఘపకాశై : బుక్షాది నీలచర్మ పినద్ధ తయా నీ ల్యైః, ఫలకైః సాధనభూతై ః, 

శిరస్సు, కుసుమాపీడాన్ కుసుమసమూహాన్స్ యథా కుర్వంతి యథా ధారయంతి, తథై వాని వృక్షాః, 

కుసుమాపీడాకా కుసుమస్తబకాక్షా, శిరస్సు ధారయంతి - దాక్షిణాత్యా హి ఫలకాకా బుక్షాదిచర్మ 

పెనద్ధా౯ కృత్వా తేషు వుష్పాణి వికీర్య శిరస్సు ధారయంతితి పసిద్ధిః, ఇతి తత్త్వదీపికా, 

[1722] 



శేమ00 శ్రీమదామాయణె, గోపిందరాజీయవిశిష్టే 

ఖురై రుదీరితో రేణు ద్దివం ప్రచ్చాద్య తిష్పతి, 

తం వహ త్యనిల శ్శీఘం కుర్వన్నివ మమ ప్రియం. చా 

స్యందనాం స్తురగోపేతాజ సూతముఖ్యై రధిష్టితాకా, 

ఏతాకా సంపతత శీఘ్రం పశ్య శత్రుఘ్న కాననే. ౧౬ 

ఏతౌకా ప! ౧ పశ్య బర్గి ణః పియదర్శనాకా, 

ఎత మావిశత శ్శీఘ్ర మధివాసం వత త్రిణ!. ౧8 

అతిమా[త మయం దేశో మనోజ్ఞ: |పతిభాతి మా, 

నివాసోఒయం వ్యక్తం స్వర్గపథే యథా. ౧౮ 

మృగా మృగీఖి స్పహితా బహవః: పృషతా వనే, 

మనో. లత్యుంతే కుసుమై రివ చిత్రితా:. ౧౯ 

(ఖురై రితి) హయాదిఖురై ః, ఉదీరతః ఉత్చాపితః, రెణుః, దివం పచ్చాద్య తిష్టతి, 

వహతి [దుత మపనయతి, కుర్వన్నివ మమ (సియం, రామాశమదర్శనపదానా దితి భావః. 

అనేనావ౬గమ్యతే రామ్మాశమవర్లనం తదధిష్థి తతేన (పీతిహేతుత్వా దితి, ౧౫ 

వక్ష్యమాణతాసహేతుత్వేనాహ (స్యందనా నిత్రి సూతముఖై $ః సారథిముఖ్రైః, సంపతతః 

రామదర్శనకుతూహలేన సమ్య గ్గచ్భ్చతః, ౧౬ 

(చీతా నితి.) వి రథై రితి శేషః, బర్హిణః మయూరాక్ళా వతం శైలం, పత్మతిణః 

(పశ ఫ్రపక్షా నితి బర్హివిశేషణం, ౧౭ 

(ఆతిమా[త మితి.) అతిమ్మాతం మనోజ్ఞ ఇతి సంబంధః. అత వీవ స్వర్గపథో యథా స్వర్ణ 

1పదేశ ఇవ, మా మాం, (పతిభాతి. ౧౮ 
ఖా. 

(మగా ఇతి) పృషతాః గాః, ౧౯ 



అయో ధ్యాకాళ్టే-[తిణవతితమస్సర్ల; 129: 

(భరతస్య శ్రీరామా శమ దర్శనం) 

సాధుసైన్వా: పతిష్టంతాం విచిన్వంతు చ కాననే, 
యథా తౌ పురుషవ్యాఘ్ర దృశ్వేతే రామలక్క్ముణా. " శం 

భరతస్య వచ శ్ఫుత్యా పురుషా శ్శస్త్రబాణయః:, 

వివిశు స్త ద్యనం శూరా ధూమం చ దదృశు స్తతః. ౨౦. 

తే సమాలోక్య ధూమ్మాగ మూచు ర్భరత మాగశాః, 

నాఒ మనుష్యే భవ త్యగ్ని ర్య్యక్ష మత్రైవ రాఘవౌ. ౨౨ 

అథ నాఒత నరవ్యాఘ్రా రాజపుళౌ పరంతపొ, 

మన్యే రామోపమా సంతి వ్యక్త మత తపస్వినః. ౨౩. 

త చృత్వా భరత స్తేషాం వచనం సాధుసమ్మతం, 

సైన్యా నువాచ సర్వాం స్తా నమిత్రబలమర్ష్దన:. ౨౪ 

యత్తా భవంత స్తిష్టంతు నేతో గంతవ్య మగతః, 

ఆహ మేవ గమిష్యామి సుమంత్రో గురు రేవ చ. | ౨౫ 

(సాధ్వితి) సాధుసైన్యాః ఉచితా స్పైనికాః “సాధు స్ర్రైషూచితే సౌమ్మె సజ్జనే వార్ధషా 

వుమా' నితి వైజయంతి. పతిష్టంతాం గచ్భంత్వి త్యర్థః. దృశ్యేతే దృశ్యేయాతాం, లకారవ్యత్యయ 

ఆర్ష 8. 

(త ఇతి.) ధూమా(గం ధూమశిఖాం, అమనుస్యే మనుష్యరహితే దేశే, అగ్నిః ధూమరేఖా- 

విశేషనిశ్చితః, న భవతి. అత అతై 9వ వహ్నిమత్ప్రదేశే, రాఘవౌ స్తః, వ్యక్తం (ధ్రువం. ౨౨ 

(అథేతి) అథ న యది న స ఇత్యర్థః. తపస్విన స్సంతి, తే (పష్టవ్యా ఇతి భావః, ౨౩ 

(తదితి.) సాధుసమ్మతం సాధూనాం న్యాయవిదాం సమ్మతం, అమితబలమర్దనః అమోఘ 

శాసన ఇతి యావత్. ౨౪ 

(యత్తా ఇతి.) యత్తాః నిశ్శబ్దాః, ఇతః ఆస్మా గెశాత్ పరం, అ(గతః భవద్భి ర్న గంతవ్యం. 



క 202 శ్రీమ[దామాయజణి, గోవిందరాజీ యవిశిస్టే 

వివముక్తా స్తత స్సర్వే తత్ర తస్థు స్పమంతత:, 

భరతో యత ధూమా[గగం తత దృష్టిం సమాదధాఉ . ౨e_ 

వ్యవస్థితా యా భరతేన సా చమూ ర్నిరీక్షమాణాపి చ ధూమ మగత, 
బభూవ హృష్టా నచిరేణ జానతీ ప్రియస్య రామస్య సమాగమం తదా. ౨౭ 

ఇతి (శ్రీమదామాయలే, అయోధ్యాకాండే, త్రిణవతితమ స్సర్గః. 

ఆథ చః -ర్హవతితమ స్పర్షః 

దీర్ణకాలోషిత స్తస్మికా గిరౌ గిరివన!పియః, 

వైదేహ్యా పియ మాకాంకకా స్వం చ చిత్తం విలోభయోకా. ౧ 

అథ దాశరథి శ్చిత్రం చితకూట మదర్శయక్, 

భార్యా మమరసంకాశ శ్శచీ మివ పురందర. ౨ 

'అహమేవ రాజసు, మంత్రిషు సుమం వీవ, బుత్విక్షు గురు ర్వసిష్ట వీవ, ధృతి రితి పాఠతే _ 

సుమంత్ర వీవోచ్యతే. ౨౫-౨౬ 

(వ్యవస్థితేతి.) అ(గతో ధూమం నిరీక్షమాణాపి చ, అనేన రామదర్శనత్వరాతిశయ స్పూచ్యతే. 

వ్యవస్థికా భరతేన వ్యవస్థాపితే త్యర్థః. భరతేన హేతునా వ్యవస్థితా వా సా చమూః, [పియస్య 

రామస్య, నచిరేణ అచిరేణ, సమాగమం జానతీ సతీ, తదా వ్యవస్థాకాలేపి, హృష్టా బభూవ, జానకీ 

షపియస్యేతి చ పాఠః, ౨౭ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామా క , నే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యా నే, 

|తిణవతితమ స్సర్గః, 

అథ చతుర్ణవతితమ స్సర్గః 

వవ మేతావత్పర్యంతం భరతకథాం (పస్తుత్య, రామస్య చిత్రకూట[,పవేశనానంతరదినేషు 

విహారతారతమ్యాభావాత్ భరతవాపిదివససంభూతవి హార విశేషాకా వర్షయతి (దీర్చృకాలిళ్యాదినా ) 



అయోధ్యా కాళ్టే- చతుర్ణవతితమస్సర్ణ : 1203 

(చితకూటే సీతారామయో ర్విహారః) 

* న రాజ్యా ద్భ్రంశనం భదే న సుహృద్భి ర్వినాభవః, 

మనో మే బాధతే దృష్ట్వా రమణీయ మిమం గిరిం. 3 

పశ్యేమ మచలం భే నానాద్విజగణాయతం, 

శిఖర: ఖ మివోద్వెధై ర్థాతుమద్భి ర్విభూషితం. ఇ 

సర్గద్వయేన. ఆదౌ క్లోకద్వయ మేకాన్వయం. అథ (పాతః కర్తవన్యకర్మానుష్థానానం( రం, తస్మిజా 

గిరా చిరపరిచయేపి వై లక్షణ్యాతిశయా దవూర్యవత్ భాసమానే, దీర్హ కాలోషితః మాసనూత్ర 

ముషితోపి, గిరివనపియః *నవం నవం (పీతి రహో కరోతి త్యుక్తరీత్యా గిరివనయో ర్నవనవత్యా 

-పాదకపీతికః, వై దేహ్యాః (పియేణ సహైవ ననదర్శనకుతూహలాయాః, [సియం (పీతి మాకాంక్షఃT, 

తద్ద్వారా స్వచిత్తంచ, విలోభయః | పేీణయకా అమరసంకాశః కు[త్రాపి నిర్భయ ఇత్యర్థః. దాశరథీ 

"రామః, చితం అనర్థం, చితకూటం, భార్యాం సర్వాత్మనా భరణీయాం సీతాం, శచీం వురందర 

ఇవ, అదర్శయత్, గతిబుద్దీ త్యాదినా ద్వికర్మకత్వం, ౨ 

(నేతి) రాజ్యాత్ భ క్రజసవూర్ణాత్, వినాభవో వినాఒవస్థానం, అప్ చ్చాందసః. దృష్ట్వా స్థిత 

"స్యేతి శేషః, మనో న బాదతేన తీ త్యర్థః, అయోధ్యావాసిజనవిరహజః ఖేద స్పర్వో 

నివృత ఇతి భావః. తి 

స్వచి త్రనిలోభన ముక్కా మైథిలీ పియకరణం దర్శయతి (పశ్యేతి) ఖ మాకాశం, ఉఊద్విద్ధెరివ 

స్థితః విద్దోట్టితైరివ స్థితః, అృభంలిహై రితి యావత్. కర్తరి నిష్టా. ల 

* తనిశ్లోకీ. రాజ్యాత్ పరమపదై శ్వర్యాత్, |భంశనం తత్త్యాగ ఇత్యర్థః. “త్యక్త్వా వైకుంఠ 

ముత్తమి” మితి వత్. సుహృద్భి ర్వైనతేయ్యప్రభృాతిభిః వినా భవః నివాసస్థానం, మే మనో న 

బాధతే. రమణీయం లీలావిభూతిగతత్వేపి పరమవ్యోమ్నో ప్యతిరమణీయం. ఇమం గిరిం 

పక్ష్యమాణవి శేషయు క్తం. - 



1294 శ్రిమదామాయజే, గోవింద రాజీయవిశిస్పే 

కేచి [దజతసంకాశా: కేచిక్ తతజసన్ని భా:, 

పీతమాంజిష్థవర్గాశ్చ కేచి న్మణివరపథా:. 

పుష్యార్క కేతకాభాశ్చ కేచి జ్ఞోతీర సప్రథా:, 

విరాజంకే౭=_చలేం[దస్య దేశా ధాతువిభూషితా:. ౬. 

నానామృగగ ఇద్వీపితర త్వ్రుత.గ తై ర్భృతః:, 

అదుషపై ర్భా త్యయం శైలో బహుపకి సమాయుత:. ౭. 

ఆవ ప నై ర్లోథె: ప్రియాళై: పనసై ర్లవెః, 
o 

అంకోలై ర్భవ్యతినిశై ర్పిల్వతిందుక వేణుఖి:. ౮" 

కాశ్మర్యరిష్టవరుణై ర్మధూకై స్తిలకై స్తథా, 
బదర్యామలకై ర్నీకై ర్వేత్రధన్వనబీజకై:. ౯ 

పుష్పవద్భి: ఫలో పేత్రె శ్చాయావద్భి ర్మనోర మె:, 
b= 

ఏవమాదిభి రాకీర్ణ శ్రియం పుష్య తృయం గిరి: ౪ం- 
లి 

— 
జ 

(కేచి దితి.) ధాతువిభూషితాః నానాధాత్వలంకృతాః, అత వీవాచలేందన్య చితకూటస్య,. 
కేచి ద్రేశాః, రజతనసంకాశా, అత్యంతశుభాః, కేచిత్ క్షతజసంకాశాః రుధిర సదృశ వర్జా;, మణివర 
(పభాః ఇందనిల పభాః, వుష్యార్కకేతకాభాః - వుష్యః వుష్యరాగః, అర్కుః స్పటికః, “అర్క్మః 
సృటికనూర్యయో' రిత్యమరః. కేతకాభాః ఈషత్పాండురాః, జ్యోతీరస పభాః = జ్యోతీంషి తారాః 
జ్వాలా వా “జ్యోతి స్తారాగ్ని భాజ్యాలా దృక్పుతార్జాఒధ్వరాఒగ్ని*ష్వి తి వైజయంతీ రసః 
పారదః, శ్వేతవర్జ్దాఒవాంతరభఖేదా ఉచ్యంతే. ౬ 

(నానామృగగణేతి.) ద్వీపే మహావ్యా ఘః, తరక్షుః క్షుదవ్యాఘః, అదుష్టెః మునిజన 

సన్నిధానేన శాంతతయా హింసాదిదోషరహితై :. జా 

(ఆ|మేత్యాది.) అసనైః పీతసాలైః, లోధై 9 తిరీటై 8, [పియాళ్లై : రాజాదనైః, ఆంకోలై;,. 
భవై్యః న్యుబ్జెః, తినిశైః స్యందనై ః, బిల్వైః, తిందుకైః కాళస్కంధై:, వేణుభిః వంశె 1, 3 చు 



అయో ధ్యాకాజ్జ్చే-చతుర్ణవతితమస్సర : 1205 

(చితకూటే సీకారామయోర్విహారః) 

శ్రే లపక్టుషు ర మ్యేషు పశ్యేమాజా రోమహర్షణాకా, 

కిన్న రాజా ద్వంద్వశో భదే రమమాణాకా మనస్వినః. ౧౧ 

శాఖావసక్తాకా ఖడ్గాంశ్చ (ప్రవరా బ్యంబరాణి చ, 

పశ్య విద్యాధరస్త్రణాం |కీడోద్దేశాకణా మనోరమాజా. లవి 

జల(పపాత్రె రుద్భేదై ర్నిష్యందైశ్చ క్యచి త్య్వచిక్, 

(సవద్శి ర్భా త్యయం శైల స్ప్రవన్మద ఇవ ద్విపః. 03 

గుహాసమీరణో గంభా న్నానాపుష్పభవాకా వహక్షా, 

భూణశర్పణ మభ్యత్య కం నరంన [పహర్షయేక్. ౧౪ 

-కాశ్మరీభిః మధుపర్లికాఖై ర రృక్షైః, అరిఫ్టైః నింబై , వరుతైః తి క్రశాకై ౩, మధూక్తైః గుడపుప్పైః, 

తిలకై:ః క్రురకై_ః, బదరీభిః, ఆమలకై 2, నీపైః కదంబై 2, వేతై9ః, ధన్వనై: ఇందవృక్షైః, బీజక్తెః 

భీజ[పచురఫలై ౩ దాడిమైః, వుష్పవద్భి రిత్యాది సర్వవృక్షవిశేషణం, వుష్యతి వర్థయతి. ౮-౧౦ 

(కెలపసై సితి,) రోమహర్ష ణాకా దర్శనమా[తతః వుళకక రాకా, ద్వంవ్వశః (స్త్రేవురుషో 

ద్వా ద్వా విత్యర్థః. మనస్వినః అన్యోన్యబద్ధమనస్కా౯ా, ౧౧ 

(శాఖావసక్తా నితి) ఖడ్గాదీని విద్యాధరాణామేవ. విద్యాధరాః దేవయోనినిశేషాః, ౧౨ 

(జల్మపపాతె రితి.) జల పపాతై ః నిర్లరైః, ఉద్భేదైః భువ ముద్భిద్య నిగ్గతై 8, | సవద్భి రితి 

సర్యవిశేషణం, 

(గుహాసమీరణ ఇతి,) (ఘాణతర్పణ మితి | క్రియావిశేషణం. అ 



1206 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవింద రాజీయవిశ స్టే 

యదీహ శరదోఒనేకా స్వయా సార్భ మనిందితే, 
లకు జీన చ వత్స్యామి న మాం శోక: |ప్రధక్యుతి. ౧౩ 

బహువుష్పఫలే రమ్యే నానాద్విజగణాయుతే, 

విచితశిఖరే హ్యస్మికా రతవా నస్మి భామిని. ౧౬. 

అనేన వనవాసేన మయా ప్రాప్తం ఫలదయం, 

పితు శ్చాన్ఫణతా ధర్తే భరతస్య పియం తథా. ౧౬. 

వైదేహి రమసే కచ్చి చ్చితకూపు మయా సహ, 
పశకgంతీ వివిధాణ భావాకా మనోవాక్కాయయసంయతాకా. అలా" 

(యదీతి.) హే అనిందితే సర్యాంగసుందరి, ఇహ వనే అనేకాః శరదః సంవత్సరాజా,. 

“యా, లక్ష్మణేన కైంకర్యలక్ష్మీ వతా చ, సార్ధం, యది వత్స్యామి, తదా మాం, శోకః నగర 
తాషగజం దుఃఖం, న (పధక్ష్యతి న పీడయిష్యతీ త్యర్థః. అత యదీ త్యుక్త్యా భావివివాస 

న్పూచ్యతే. 6౫. 

(బహువుష్పఫల ఇతి.) (ఘాణరసనచక్తు న్వ్వక్ళో(త్ర పీతికరే అస్మి వనే, రతవా నస్మి 

(పీతియుక్తోస్మి, భామిని విశేషత స్వ్వత్సన్నిధానా దితి భావః. ౧౬... 

న కేవలం సుఖస్య లాభః, కింతు పిత్రానృణ్యబంధుహర్ద్హావపీ త్యాహ (అనేనేతి.) ఫలద్వయ 

మేవాహ (పితురితి) ధర్మే విషయే, పితుః అన్మణతా ఆనృణ్యం, తద్వాక్యకరణ మిత్యర్థః. భరత స్య 

(సియం చ భరతస్య భావి స్వక్షైంకర్య మితి భావః. ౧౭. 

వవం స్వీతి ముక్తా సీతా పీతిం పృచ్చతి (వై దేహీత్యాదినా) వైదేహి, “భోగోపోద్దాత - 

కే చు ”కిత భగవదై్వశ్వరూప్యానుభావాం' త్వాం జానాసి కం? మయా భోగ్మసోతసి త్వాం. 

(ప్రధానీకుర్వంతం మాం జానాసి? పాఠభేదః - మయా భోగసోతసి త్వా మ(పధానీకుర్వంతం 

మాం జానాసి కం? చితకూటే - భోగస్థానసాభాగ్య మపి వాజ్మనసాఒవిషయం జానాసి?” 

తటస్థో ద్దీ పనవిభవాన ప్యాహ (పశ్యంతీతి.) మనోవాక్కాయాః సంయతా యై స్తా, స్వవశీకృతజన 

మనోవాక్కాయా నిత్యర్థః, మనోవాక్కా తేతి పాఠే _ సన్నియమితకరణ తయే త్యర్థః.. 
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(చితకూటే సితారామయో ర్విహారః 

ఇద మేవా౭మృతం (వాొవూ రాజ్ఞి రాజర్షయ: పరే, 

వనవాసం భవార్ణాయ (పేత్య మే పపికామహాః, ౧౯ 

శిలా శ్ర్యైలస్య శోభంతే విశాలా శ్శృకశో౭ భిత:, 

బహుళా బహుళ ర్వరై ర్నీ లపీతసికారు ఖై:. | 20 

నిశి భాం త్యచలేందస్య హుతాశనశిఖా ఇవ, 

ఓషధ్య: * స్వ ప్రభాలత్యా భ్రాజమానా స్పహ్మస్రశ :. ౨౦౧ 

వివిధా మలయానిలకోకిలాలాప భమరయుంకార వుష్పహాస (పభృ్బుతిభేదాకా, భావాకా విభావాకా, 

పశ్యంతీ రమసే కచ్చిత్ ? యద్వా, భావాళా కిన్నరమృగాదీనాం చేష్టాః “భావో లిలా[క్రియాచేష్టా 

భూత్యభి పాయజంతు” మ్వుతి వై జయంతీ. ౧౮ 

న కేవల మయం వనవాసో భోగాయ, ఆముష్మి కసాధకశ్చే త్యాహ (ఇద మితి,) వనవాసం 

వనవాసరూప మిదం, అమృతం అమృతవత్ భోగ్యం వస్తు, మే (పపితామహాః మత్చితృవంశ్యాః, 
పరే వూరే రాజర్ష యః, (పేత్య (పారబ్దశ రీర వియోగం (పాప్య, భవార్థాయ సంసారవినాశాయే 

త్యర్థః. “తమసే దీపో మశకార్భి సూమ” ఇత్యాదివ న్నిర్దేశః. (పాహుః ప్రోచుః, యద్వా, ఇద 

మితి లింగవ్యత్యయ ఆర్ష 8. ఇదం ఇమం, వనవాసం వాన్న పసోచిత నియమసహితం వనవాసం, 

అమృతం (బాహుః మోక్షసాధనం _పాొహుః. “అమృతం యజ్ఞ శేషే. స్యాత్ పీయూషే సలిలే 

ఘృతే, అయాచితే చ మోక్షే చ ధన్వంతరిసువర్ణయో” రితి వైజయంతి. (పైేత్యభవార్థ్ణాయ దేవాది 

దేహాంతరపరి[ గ హరూషపయోజనాయ చ, [పాహుః 'రఘువంశ్యా రాజర్షయః వాన పస్టోచితం 

వనవాసం స్వర్గసాధన మపవర్ల సాధనం చ బాహు రిత్యు క్రం భవతి. కా 

(శిలా ఇతి, విశాలాః వివులాః, బహుళై ; ఉల్పణైః, నిలాదిభి ర్వర్లైః ఉపలక్షితా బహుళాః 

బహువిధాః, శైలస్య చి తకూటస్య, శీలా శృతశః అభిత శ్మోభంతే. =0 

(నిశీతి.) అచలేం[దస్య ఓషధ్యః మహౌ షధయకః, స్వ(పభాలక్షాః (పభాల క్ష్యస్వస్వరూపాః, 

ఆతనీవ (భాజమానాః భాసమానాః, నిశి సహ్మసశో భాంతి. వది 

శ స్వ్శప భాలక్షా్య ఇతి పాఠః. స్వకాంకి సంపదా ఇతి తస్యార్థః. ఇతి తత్త షదీసికా, 

[163| 
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కేచిక్ కయనిభా దేశా: కేచి దుద్యానసన్ని ఖభాః, 

కేచి దేకశిలా భాంతి పర్వతన్యాఒస్య భెమిని. 22 

భిత్వేవ వసుధాం భాతి చిత్రకూట స్పముత్థితవ 

చిత్రకూటస్య రూటో౭_నొ దృుశ్వతే పర్వత శుభ :. ౨౩- 

కుష్టపున్నా గస్థగరభూర్ణషత్రో త్రరచ్చదాకా, 

కామినాం స్వా స్తరాకా పశ్య కుశేశయదళాయుతా౭ా. ౨౪ 

మృదితా శ్చాఒపవిద్ధాశ్చ దృశ్యంతే కమల్మసజః, 

కామిఖి రంనితే పశ్య ఫలాని వివిధాని చ. ౨% 

వస్వాకసారాం నళినీ మత్యేతీవో త్రరాకా కురూకా, 

పర్వుత శ్చితకూటోఒసొ బహుమూలఫలోదక:. ౨౬ 

(కేచిదితి) అస్య పర్యతస్య దేశాః, కేచిత్ క్షయనిభాః గృహసదృశాః. 'దిష్ట్యం ధామ 

నికేతనం చ సదనం వర్త్యం చ వాస్తు క్షయి ఇతి హలాయుధః. బహుగుహావత్యా దితి భావః, 

ఉద్యానసన్ని భాః, వృక్షవత్త్యాత్, వీకశిలాః శిలాభేదరహితాః, 

(కుషేతి.) కుష్టం పారిభావ్యం 'వ్యాధిః కుష్టం పారిభావ్యం వాహ్యం పాకల ముత్పలి 

మిత్యమరః. వున్నా గవుష్పాణి, స్థగరాణి వుతకసంజ్ఞై కవృక్ష విశేషవుష్పాణి, భూర్ణ్జషతాణి భూర్హ 

వృక్షత్యచః, వీతాని ఉ త్తరచ్చదాః ఉపర్యాస్తరణాని యేషాం తాక, కుశేశయదళా 

పద్మదళవ్యాప్తాక, స్వా స్తరాకా శయనానీత్యర్థః, వాళ 

(మృదితా ఇతి.) మృదిఠాః కృతమర్షనాః, (ఘాణాదిభోగేన మానా ఇత్యర్థః. అపవిద్దాః 

త్యక్తా ఫలానీ త్యతాపి మృదితా న్యపవిద్ధానీతి యోజ్యం. ౨౫ 

(వస్వాకసారా మితి) వస్వాకసారా వూర్వదిగవస్థితా శ్మకవురీ “వస్వాకసారా శక్రస్య 
వూర్వస్యాం దిశి సంస్థితే” తి విష్టవురాణవచనాత్. యద్వా, వస్వాకసారా కుబేరవురీ *వురీ 

వస్వాకసారా స్యా ద్విమానం వుష్పకోఒ'(స్ర్రియా” మితి యాదవః. నళినీం మానససరసీం, 
సౌగంధికాఖ్య సరసీం వా, అత్యేతీన రమణియతయా అతి కామతీవ. ౨౬ 
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(సీతారామయో: చిత్రకూటే విహారః) 

ఇమం తు కాలం వనిశే విజహివాక త్యయా చ సీకే సహ లక్ష్ముణేన చ, 

రతిం ప్రపత్స్యే కులధర్మవర్ధసీం సతాం పథి స్వై ర్నియమైః పరై స్థ్రితఏ. ౨౬ 

ఇతి (శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, చతుర్ణవతితమ స్ప్సర్ష:. 

అథ సంచనవతితమ స్సర్గః 

అథ శైెలా ద్వినిష్క్రమ్య మైథిలీం కోసలేశ్యర :, 

అదర్శ్భయ మ్భభజలాం రమ్యాం మందాకివీం నదీం. ణు 

అబవీ చ్చ వరారోహాం చారుచందనిభాననాం, 

విదేహరాజస్య సుతాం రామో రాజీవలోచన:. ము 

(ఇమ మితి.) హే వనితే సేతే, పరైః (శేష్యెః, నియమైః, సతాం రాజర్షి ణాం, పథి స్థితస్సః,. 

ఇమం కాలం చతుర్దశ సమాసమ్మితం కాలం, త్వయా లక్ష్మణేన చ సహ, ఇహ చ్నితకూటే, 

విజ్య హివాళ విహృతవాజా, వివూర్వా ద్దరతే ర్లిటః క్వసు రాదేశః. సశ్చాం, కులధర్మవర్దనిం -. 

కులధర్మః (ప్రజాపాలనం, తద్వర్థనీం, రతిం (పపత్చ్యేః ౨౭. 

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరానమూయణభూషణే, పీ తనే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

చతుర్ణవతిః మ స్సర్గః. 

అథ పంననవతితమ స్సర్గః 

వీవం వనగిరి పదర్శనేనోపలాల్య, నదీ' పదర్శ నేనాపి లాలయతి (అథేత్యాదినా.) య 

(అ(బవీదితి) వచనే హేతు స్తత్సౌందర్య మిత్యాశయేనోక్తం, (వరారోహా మిత్యాదిం, 

వరారోహాం-ఆరుహ్యత ఇళ్యారోహో జఘనం, గురుజఘునా మిత్యర్థః. చారుచంద్రనిభాననా మిత్యనేన. 
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విచితపుళినాం రమ్యాం .  రససేవితాం, 

కమలై రుపసంపన్నాం పశ్య మందాకినీం నదీం. 3 

నానావిధై స్తీరరుహై రకృతాం పుష్పఫలదుమై:, 

రాజంతీం రాజరాజస్య నళిసీ మివ సర్వుత:. ఇ 

మృగయాథ నిపీతాని కలుషాంభాంసి సాంప్రతం, 

తీర్థాని రమణీయాని రతిం సంజనయంతి మే. ౫ 

జటొజీనధరా: కాలే వలలో త్రరవాససః, 

బుషయ _స్ర్రవగాహంతే నదీం మందాకినీం |పియే. ౬ 

ఆదిత్య ముపతిష్టంకే నియమా దూర్ధ్వబాహవః, 

ఏతే పరే విశాలాతీ మునయ సృంశిత వతా:. ౭ 

రతి రమణనిదర్శితనవగిరివిలోకనకుతూహల వికసితవదనత్వ ముక్తం. రాజీవలోచనః విస్మయో 

త్పుల్లనయన ఇత్యర్థః, ౨ 

(విచితేతి.) వుళినస్య విచిత్రత్వం నవోపలాలంకృతత్వాత్. సారసాః హంసవిశేషాః, అత 

వస్తునా పృథుజఘనకలనూవురసుందరకరపదవదనవనతీ భవతీవ భాతి త్యలంకారధ్వనిః, 3 

(నానావిధైె రీతి.) రాజరాజస్య కుబేరస్య, నళినీం సౌగంధికసరసీం, ఇ 

(మృగయూథేతి,) మృుగయూథనిపీతాని, అతవీవ కలుషాణి, రమణీయాని, కుంకుమరసాభాని 

అంభాంసి యేషు తాని, తీర్థాని అవతారాః, రతిం అవగాహనవిషయాం పతిం, x 

(జటేకి.) కాలే స్వనియమోచితకాలే, అవగాహంతే మజ్జంతి, (ప్రియే ఇత్యన్య| త 

దృష్టి ర్నివార్యతే. ౬ 

(ఆదిత్య మితి) ఉపతిష్టంతే, ఉపా న్మం తకరణ ఇత్యాత్మ నేపదం. నియమాద్ధేతోః, పరే 

హూర్వో క్రమునిభ్యో=న్యే, సంగిత వతాః తీక్ల నియమాః, ౭ 
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స చి తకూబే విహారః) 

మారుతోద్ధూతశిఖరై: రనృత్త ఇవ పర్వత:, 

వాదపై: పతపుష్పాణి సృజద్భి రభితో నదీం. లా 

క్వచి న్మణినికాశోదాం క్వచిత్ పుళినశాలినీం, 

క్వచిక్ సిద్దజనాకీర్ణాం పశ్య. మందాకినీం నదీం. ౯ 

నిర్ధూతా న్వాయునా పశ్య వితతాకా పుష్పసంచయాకా, 

పోప్తూయామానా నపరాజు పశ్య త్వం జలమధ్యగాళ. ౧౦ 

తాం శ్చాతివల్లువ వసో రథాంగాహ్వయనా ద్విజాః, 

ఆధిరోహంతి కల్యాణి వికూజంత శుభా గిరః. ౧౦ 

(మారుతోద్దూత శిఖరై రితి) మారుతోద్దూతశిఖరె । వాయుకంపితశాఖైః, వుష్పాణి సృజద్చి: 

ముంచద్భిః, పాదపైః, (పకృత్త ఇవ నృత్తం కర్తు ముద్భుక్త ఇవ, ఆదికర్మణి క్రః. లోకేహి 

నృత్తోద్యు క్తః వుష్పాణి పరివికీర్య హస్తా చాలయతి తద్వది త్యుత్వ్చేకా, భూ 

(క్వచి దితి.) మణినికాళోదాం ముక్తామణినిభజలాం, ఉదకస్యోదభావ ఆర్డః. క్వచి త్రీరే, 

సిద్ధజనే నా. వగాహనోద్యు క్తేన, అవకీర్ణాం, వీతేన శ్వేతవసనా పృ " కాముకావృతా నారీ 

_ద్యోత్యతే. 
డా 

(నిర్జూతా నితి.) వాయునా నిర్జూతాజ, విత తీరే వ్యావ్తొకా, పుష్పసంచయాకా పశ్య, 

జలమధ్యగాన్, పోన్ల్హాయమానాకా భృశం వునఃవున ర్వా ప్లైవమానాక్షా అపరాన్ వుష్పసంచయాంశ్చ, 

త్వం పశ్య. (పియహృతార్థగళితవననా నారీవ లక్ష్యత ఇత్ వ్యంగం. (త నీతి) 

వల్గువచసః రత్యర్థాహ్వానకాలిక రమ్యవచసః, శుఖాః గిరి నిష్కూజంతః రతికాలిక స్వరాజా 

కుర్వంతః, రథాంగాహయనాః చ్యకాహ్వయాః, ద్విజాః చక్రవాకాః, తోకా వుష్పసంచయా 

నధిరోహంతి శయన మారోహం తీత్యర్థః. అనేన చ[క్రవాకరతి ర్టర్శితాం ౧౧ 
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దర్శనం చిత్రకూటస్య మందాకిన్యా శ్చ శోభనే, 

అధికం పురవాసాచ్న మన్వే చ తవ దర్శనాక్, ౧౨౫ 

విధూతకలుషై. స్పిద్ధె స్రపోదమశ మానస్వి తై:, 

నిత్యవికభితజలాం విగాహస్వ మయా సహ. ౧౩- 

సఖీవచ్చ విగాహస్వ సీతే మందాకినీం నదీం, 

కమలా న్యవమజ్జంతీ పుష్కురాణి చ భామిని. ౧౪? 

త్యం పౌరజనవ ద్వ్యాళా నయోధ్యా మివ పర్వతం, 

మన్యస్య వనితే నిత్యం సరయూవ దిమాం నదీం. ౧౫ 

లత్ముణ శ్చాపి ధర్మాత్మా మన్ని దేశే వ్యవస్థితః, 

త్యం చానుకూలా వైదేహి ప్రీతిం జనయథో మమ. ౧౬. 

(దర్శన మితి.) హే శోభనే నిర్మత్సరే, చిత్రకూటస్య దర్శనం వురవాసాధికం చిత్రకూట 

వాసః వురవాసాద ప్యధికసుఖావహః, వీకాంతభోగస్థానత్వా దితి భావః. మందాకిన్యా దర్శనం. 

తవ దర్శనాద ప్యధిక సుఖకరం, ఉఊద్దీపనత్వాదితి భావః. (విధూతకలుషై రితి.) తపోదమశమా 

న్విత్తైః, అత వీవ విధూతకలుషైః నిష్పాపైః, సిద్ధెః సిద్ధసాధననిషై.ః, నిత్యవిక్షోభితజలాం సదా 

తత్స్నానేన తత్పాదరేణుధన్యాం, మందాకినీం మయా సహ విగాహస్వ, మా మృపధానీకృత్య 

జల[క్రీడారస మనుభవే త్యర్థః, నిత్యవిక్షోభితజలా మిత్యనేన జల క్రీడోపకర ణకుసుంభాదిసామ గీ. 

దర్శితా. ౧౨-౧౩ 

(సభీవ దితి.) సఖ్యా యథా సలిలమవగాహసే తథా మయా సహ విగాహస్య. కమలాని- 

రక్తాబ్దాని, వుష్కరాణి సితాంభోజాని, అవమజ్ఞంతీ అవమజ్జయంతీ, స్తనజఘనాఘాతజనితతరంగై. 

రితి భావః. యద్వా, తవ వదన కాంతినిర్జితతయా లజ్ఞియా అవ రీవే త్యుత్పే?క్షా. ౧౪" 

(త్వమితి.) త్వం, వ్యాళాక వనచరజంతూకా, పౌరజనవత్ పశ్య పౌరజన పీతిం వ్యాళేషు. 

కుర్చి: క్రీర్ణః, వీవ ముత్తర్మతాపి. ఆతః పారజనాద్యనవలోకనక్తే శో న కార్య ఇతి భావః, ఉమ 

(లక్ష్మణ ఇతి) సొభాత మనుకూలభార్యత్వం చ సౌఖ్యరసాయన మితి భావః, ౧౬. 
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(సీతారామరూః చితకూటే వహారః) 

ఉప స్పృశం (స్త్రేషవణం మధుమూలఫలాశ నః, 

నాఒయోధ్యాయై న రాజ్యాయ స్పృహయే౭ఒద్య త్వయా సహ. ౧౭ 

ఇమాం హి రమ్యాం మృగయాథవాళినీం నిపీతతోయాం గజసింహవానరై:, 

సుపుష్పితైై: పుష్పధరై రలంకృతాం న సో=_ సి యస్స్యా దగతక్షమస్సుఖి, 

ఇతీవ రామో బహుసంగతం వచః ప్రియాసహాయ స్పరితం ప్రతి |బువజా, 

చచార రమ్యం నయనాంజనప్రభం స చితకూటం రఘువంశవర్థన;. _ ౧౯ 

ఇతి శ్రీమ్యదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, పంచనవతితమ స్సరః. 

(ఉపస్పృశన్నితి.) హే వైదేహి, త్వయా సహ, (తిషవణం |తిసంధ్యం, ఉపసృృశః౯ 

స్నానం కుర్వకా, మధుమూలఫలాశనోఒహం, అ యోధ్యాయై న స్పృహయే, రాజ్యాయ చ న 

స్పృహయే. స్పృహే రీప్పిత ఇతి సంపదానసంజ్ఞా, ౧౭ 

(ఇమా మితి.) ఇమాం మందాకినిం, మృగయూథహాౌళీ నిం మృగయూథశాలినీం, మృగయూథ 

"లోలితా మితి చ పాఠః, గజసింహవానరైః ఆ(శమమహిమ్నా శాంతవైరై రిళ్యర్థః. నిపీతతోయా 

మితి పాసహరత్వ ముక్తం. వుష్పధరై ర్యృక్షైః, అనేనోద్దీపనత్య ముక్తం, ఉపస్పృశ న్ని 

-త్యనుషజ్యతే, యః అగతక్షమ స్పుభీ న స్యాత్ స నాస్తి సర్వోహ్యత స్నాత్వా గతక్షమో 

భవతీ త్యర్థ £, ౧౮ 

(ఇతీతి.) [పియాసహాయో రామః, సరితం [పతి సరిద్విషయే, సంగతం (పసక్తాను పస క్రం 

ఇబహువచో (బువళ్షా సః, నయనాంజన్నపభం నయనయోగ్యాంజనకాంతిం, తద్వన్నీల మిత్యర్థః, 

చితకూటం చచార చి తకూట పాంతే చచారే త్యర్థః. వీతేన వువః వురవాసనిస్సహత్వద్యోతనాయ 

రామస్య వనవాసనిర్భరత్వ ముకం. ౧౯ 

ఇతె శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీఠాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యానే, 

సంచనవతితమ స్పర్షః, 
జై —— 
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అథ షబ్ధవతితమ స్సర్గః, 

తాం తథా దర్శయిత్వా తు మైథిలీం గిరినిమ్న గాం, 
'నిషసాద గిర్మిపస్రే సీతాం మాంసేన ఛందయకా. డా 

ఇదం మేధ్య మిదం సాదు నిష్టప్త మిద మగ్నినా, 
వివ మాస్తే స ధర్మాత్మా సీతయా సహ గాఘవ:. | 3 

తథా తత్రాఒ౭.సత స్తస్య భరతస్యోపయాయిన-, 
సైన్య రేణుశ్చు శబ్దశ్చ |ప్రాదురాస్తాం నభస్స్పృశౌ. శ 

ఏతస్మి న్నంతరే తస శృబ్దేన మహతా తతః, 
అర్జితా యాథవపా మత్తా స్సయాథా దుదువు ర్లిశ: ౪ 

స తం సైన్యసముద్దూతం శబ్దం శు[శావ రాఘవః, 

తాంశ్చ వి సర్వా యూథపా నన్వవైకుత. x 

అథ షజ్బనతితమ స్సర్గః 

వీవం పాసంగిక ముక్తా (పకృత మనుసరతి (తా మిత్యాదినా.) గిరినిమ్నుగాం గిరినడీం, 
మాంసేన ఛందయ౯ వశీకుర్యజ - 'వశాభిపాయయోశ్ళంద' ఇతి వైజయంతీ, ౧ 

వశీకరణ పకార మాహ (ఇద మిత్యాదినా.) ఇదం మాంసం, మేధ్యం శుద్దం, నిర్మల మితి 
యావత్, స్వాదు రసవత్, నిష్టప్తం (పత పం. ఇదం శబ్దేన స్వభు కశేష మితి గమ్యతే, వీవ మాస్తే. 
వీవం బువన్నాస్త ఇత్యర్థః, ౨ 

(తథేతి) తథా ఉక్తరీత్యా, తత గిర పస్టె, తస్య ఆసతః తస్మిన్నాసీనే సతి, సైన్యరేణుః,. 
శబ్దః సైన్యశబ్దశ్చ, ఉభౌ నభస్స్సృశా సంతా, [పాష 3 

(చీతస్మి న్నితి.) వీతస్మి న్నంతరే అస్మి ౯ శబ్ద శవణసమయే. తతః తేన ల 

(స ఇతి. సైన్యసముద్దూతం, సైన్యోత్పాదితం. %. 
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- (లక్ష్మణేన భరత సైన్యసందర్శనం,) 

తాంశ్చ విద్రవతో దృష్ట్యా తం చ శ్రుత్వా చ నిస్వనం, ల్ 

ఉవాచ రామ- స్సామి[త0 లక్షుణం దీ ప్రతేజసం. ౬ 

హంత లక్షుణ పశ్వేహ సుమిత్రా సుప్రజా స్త్వయా, 

భీమ స్తనిశగంభీర స్తుములః శ్రూయతే స్వన:. ౭ 

గజయా థాని. వాఒరణ్యే మహిషా వా మహావనే, 

విత్రాసితా మృగా స్పింహై స్పహనా ప్రద్రుతా దిశః. లా 

రాజా వా రాజమాత్రో వా మృగయా మటతే వనే, 

అన్యద్వా శాషపదం కించి తౌమిశశ్రే జ్ఞాతు మర్హసి. లా 

సుదుశ్చరో గిరి శ్చాయం పడిణా మపి లక్ష్ముణ, 

సర్వ మేత ద్యథాతత్త్య మచిరాద్ జ్ఞాతు మర్హసి, ౧౦: 

(తా నితి.) దీ ప్తతేజస మిత్యనేన వక్ష్యమాణావేక్షణక్షమత్వ ముచ్యతే. ౬. 

(హంతేతి.) వ్యగతాయా మవ్యయం. వాక్యారంభే వా “వాక్యారంభేఒనుకంపాయాం హంత, 

హర్ష విషమాదయో” రితి వై జయంతీ. పశ్య వృక్షమారుహ్య (పేక్షస్వ, సుమిత్రా స్ముపజా స్త్వయా 

త్వయా సుమిత్రా సత్పుతేతి సాంత్వోక్రిః. భీమ స్రనితగంభీరః భయంకరమేఘనిర్జోషవః - 

గంభీరః, మహీ స్తనితగంభీర ఇతిపాఠే - భూకంపజనిత శ బ్దవత్ గంభీర ఇత్యర్థః. ౭ 

(గజయూథా నీతి) మృగా ఇత్య(త్రాసి వాశబ స్పంబంధనీయ:. లా 

(రాజేతి) రాజమ్మాతః రాజతుల్య; కశ్చిత్. మృగయా ముద్దిశ్య అటతే, ఆత్మనేపద మార్షం. 

శ్యాపడం వ్యాఘాచిహిం సపశుః, నవుంసకత్వ మార్గం. ' వ్యాఘాద యో వనచరాః సశవః 

శ్యాపదా మతా" ఇతి హలాయుధః. ఆన్యో వా యః కశ్చి చ్చాపపదః అటత ఇతి సంబంధః. ౯ 

(సుదుశ్చర ఇతి,) అయం గిరిః, పక్షిణా మపి సుదుశ్చరో వర్తతే పక్షిసంచారో పీదానీం 

నాస్తే త్యర్థః, సర్వ మేతత్ వూర్వో క్రకారణషు అన్యతమం, జ్ఞాతు మరస త్యర్థ ః. ౧౦: 

(16- ] 
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అల్ల స లక్షుణ స్సంత్వరిత సాల మారుహ్య పుష్పితం, 

ప్రేతమాలో దిశ స్స్పర్వాః పూర్వాందిశ “*_ “ ౧౧ 

. ఉదజ్షుఖ: (పేతమాణో దదర్శ మహతీం చమూం, 

ర థాశ్వగజసంబాధాం యత్రై ర్యుక్తాం పదాతిఖి:. ౧౨ 

తా మశ్యగజసంపూర్ణాం రథ ధ్యజవిభూషితాం, 

శశంస సేనాం రామాయ వచనం చేద మ|ఒవీక్. 93 

అగ్నిం సంశమయ త్వార్య సీతా చ భజతాం గుహాం, 

సజ్యం కురుష్య చాపం చ శరాం శ్చ కవచం తథా. ౧౪ 

తం రామ: పురుషవ్యాఘ్రో లక్ముణం ప్రత్యువాచ హ, 

అంగా=_ వేక్షుస్వ నొమిత్రే క స్యేమాం మన్యసే చమూం. ౧౫ 

(స ఇతి) వుస్పిళ€ మిత్యనేన విరళపతతయా నావారకత్వ ముక్తం. సర్వా దిశః 

[పేక్షమాణః సామాన్యేన |పేక్షమాణస్సకళా పూర్వాం దిశ ముదైక్షత సవిశేష మలోకయ:. ౧౧ 

తత్ర దర్శన హేతునూహ (ఉదజ్ముఖ ఇత్యాదినా.) యతై స్సన్నద్ధెః. ౧౨ 

(తామితి.) రథ ధ్వజనిభూషితాం రథబద్ధధ్వజై రలంకృతాం, ౧ 

(అగ్నిమితి.) అగ్నిం సంశమయతు, అన్యథా ధూమానుసారేణాఒ౬ గచ్చేత్ సేనేతి భావః. 

సజ్యం జ్యయా మౌర్వ్యా సహితం, కురుష్వ, శరాం శ్చ కవచం తథా శరాం శ్చ కవచం చ, 

గృహాణేతి శేషః. యద్వా, కురుఘే త్యనుషంగః, కరోతేః (కియాసామాన్యవాచిత్వా దౌచిత్యేన శరాకా 

గృహాణ కవచం ధారయే త్యర్థః. ౧౪ 

(తమితి.) తం వీవం సమీక్ష్య వదంళం, పురుషవ్యా ఘః సమీక్ష్యకారీతి భావః, అంగేతి 
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(అక్ష్మణేన భరతసైన్య సందర్శనం) 

ఏవ మక్త స్తు రామేణ లక్కుణో వాక్య మ।బవీక్, 

దిధకు న్నివ తాం సేనాం రుషిత: పావకో యథా. ౧౬ 

సంపన్నం రాజ్య మిచ్చం స్తు వ్వక్తం ప్రాపాఒభిషేచనం, 
లి 

ఆవాం హంతుం సమభఖ్యేతి కైకేయ్యా భరత సుతః. ౧౬ 

ఏష వై సుమహాం చ్చ్రీమాజ్ విటపీ సం|ప్రకాశశే, 

విరాజ త్యుద్గతస్క్రంధ: కోవిదారధ్వజో రథే. ౧౮ 

(అసౌ హి సుమహాస్కంధో విటపీ చ మహాదుమ:, 

విరాజతే మహాసైన్యే కోవిదారధ్వజో రథే.) 

భజం త్యేతే యథాకామ మశ్వా నారుహ్య శీఘ్రగాకా, 

ఏతే (ఖభాజంతి సంహృష్టా గజా నారుహ్య సాదిన:. ౧౯ 

సంబోధనే, అవేక్షస్య ధ్వజచిహ్నేన సమ్య గవలోకయ, ఇమాం త్వయా దృష్టాం చమూం, కస్వేతి. 

మన్యసే 9 వదేతి శేషః. ౧౫. 

(వీవ మితి.) రుషితః కుపితః, కర్తరి కః. పావకో యథా వహ్నితుల్య:. ౧౬. 

(సంపన్న మితి.) కైకేయ్యా స్సుతః తత్సుతత్వేన [కూరపకృతి ర్భరతః. అభిషేచనం 

(పాష్య, కై కేయీవరానురోధే నాఒభిషిక్త సావతా ప్యతృప్రః, సంపన్నం సమృద్ధం, నిష్కంటక 

మితి యావత్. రాజ్య మిచ్చక సళ్ళా తదంశభాగినౌ ఆవాం హంతుం సమభ్యేతి. ౧౭ 

భరతాగమనే కిం చిహ్న మిత్యతాహ (వష ఇతి.) విటపే ధ్వజచిహ్నభూతో వృక్షః. 

(పకాశ. స్పష్టం దృశ్యతే, తమేవ విశినష్టి (విరాజతీతి.) ఉద్ల్దతస్కంధః ఉన్నతస్కుంధః, 

ఉన్నతస్కంధత్వం లి ఎతవృక్షద్వారా, కోవిదార ధ్వజః కోవిదారవృక్షయుక్తో ధ్వజః. ౧లా 

(భజంతీతి.) వీతే అశ్వారోహాః, అశ్వా నారుహ్య, భజంతి ఇమం దేశం పావ్నువంతీ త్యర్థః. 

సాదినః గజారోహా;ః, అకా 



i308 శ్రీమదామాయణజే, గోవింద రాజీయవిశి స్టే 

గృహితధనుషాౌ చావాం గరిం వీర శయావహైె, 

అథ వే హైవ తిషావ సృన్నద్ధా వుద్యతాయుథాౌ. . : 

అపి నౌ వశ మాగచ్చే త్కోవిదారధ్వజో రజేః 

అపి ద్రజ్యామిభరతం యత్కృతే వ్యసనం మహక్. 
త్వయా రాఘవ సం|పాప్తం సీతయా చ మయా తథా, 

య న్నిమిత్తరి భవా నాజ్యా చ్చ్యుతో రాఘవ శాశ్వళాక్. 

సంప్రాప్తోఒయ మరి ర్వీర భరతో వభ్య ఏవ మే, 

భరతస్య వధే దోషం నా=హం పశ్యామి రాఘవ. 

పూర్వాపకారిజాం త్యాగే న హ్యథర్మో విధీయతే, 

పూర్వాపకారీ భరత స్యకథర్శ్మశ్చ రాఘవ. 

ఏతస్మి న్నిహతే కృత్స్నా మనుశాధి వసుంధరాం, 

అద్య పుత్రం హతం సంఖ్యే కైకేయి రాజ్యకాముకా. 

మయా పశ్వే త్పుదు:ఖార్తా హ స్తిభగ్న మివ ద్రుమం, 

గృహీ తధనుషా చితి.) దుర్గే స్థిత్వా యుద్దార్థం గిరేః |శయణం. 

__.._అపేతి.) అపిః కామ పవేదనే. నౌ అవయోః. 

(అసి [దక్ష్యామీ) త్యారభ్య క్లోకః. 

(యన్నిమిత్త మితి) యన్నిమిత్తం యస్మాత్ భరతా ద్ధేతోః, 

(భరతస్వ్యేతి,) త్యాగే వధే. 

_(వూర్వాపకారీతి.) ఆపకార శ్చ న (పామాడిక ఇత్యాహ (త్యక్తధర్మ ఇతి.) 

" (అద్యేతి.) సంఖ్యే యుద్ధే 'మృథ మాస్కందనం సంఖ్య” మిత్యమరః. 

3౨ 

౨ U 

Dau 

వుల 

DA 4 



ఆయోధ్యాకాట్టే-షజ్ఞవతిత మాస్పర్డ; 1000 

(లక్ష్మణేన భరతసైన్యసందర్శనం) = 
వ్ 

కైకేయీం చ వధిష్యామి నానుబంధాం సబాంధవాం. _ 

కలుే ఇణాొ౭_ద్భ్య మహతా మేదినీ పరిముచ్యతాం, తి౬ం 

అద్యేమం సంరయోతం |కోథ మసక్కారం చమానద. 

మోతక్యామి శతు సైన్యేషు కథేష్వివ హుతాశనం, ౨౬౪ 

అద్వైత చ్చిత్రకూటస్య కాననం నిశితై శ్శ వ, ల 

భిందకా శ తుశరీరాణి కరిష్యే శోజీతోక్షి ౦, - ౨౮౪ 

శరై ర్నిర్భిన్న హృదయాకా కుంజరాం స్తురగాం స్తథా, 

శ్వాపదా: పరికర్ణంతు నరాం శృ నిహతా న్మయా, ౨౯y 

శరాణాం ధనుష శ్చాహ మనృజో= స్మి మహామృథే. 

(కైకేయీ మితి) వధిష్యామి, హంతే ర్వధాదేశ ఆర్హః సానుబంధాం మంథ రాద్యనుబంధ 

సహితాం, కలుషేణ పాపేన 'కలుషం వృజినై నోఘి మిత్యమరః. ౨౬౪ 

(అద్యేతి.) సంయతం స్రంభితం, అసత్కారం తిరస్కారం, మోక్ష్యామి తత్కార్యం కరిష్యామీ 

త్యర్గః. శరవ్యాజేన మోక్షామీతి వా౭ర్లః. కక్షేషు శుష్కగుల్మేషు, మానదే త్యనేన మానం మా రి లీ ర్ట థి LH ర్ట 

చ్చేత్సీ రిత్యుచ్యతే. ౨8|| 

(అదైకతదితి,) శతుశరీరాణి భిందకా వీతత్ కాననం శోణితోక్షితం కరిష్య 

ఇత్యన్వయః, 1 

(శరాణా మితి.) అహం, యతః పూర్వం తత్ర తృత యుద్ధే, శరాణాం "దనుషళ్చీ ' విషయే, 
అనృణః బుణరహితః శ తుకళేబరాహారదానేన పరి హృత బుణఃక, స్వయం యుద్ధే క్యాప్యపరాజిత 

శ్శృ్యతుజయైకశీల ఇత్యర్థః. అతః అస్మీ త్యహ మర్ధిఒవ్యయం. అస్మి అహం, మహామృథే భావి 

న్యపి యుద్ద, ససైన్యం భరతం హత్వా, ఆన్నణ' ఉత్యనుకర్షః. అనృణో భవిష్యామీ త్యన్వయః, 

వనపాషాత్ పూర్వ మసి శంబర సుతజ యాది పతిపావ్నా తత లక్ష్మ ణస్యాపి సహభావావశ్యథి 



310 (శ్రీమదామాయబే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

సస్తెన్యం భరతం హత్యా భవిష్యామి న సంశయః, 3౦04 

ఇతి (శ్రీమ్య[దామాయభే, అయోధ్యాకాండే, షజ్జవతితమ స్సర్గ. 

అథ సప్తనవతితమ స్సర్గః 

సుసంరబ్ధం తు సౌమిత్రిం లక్ముణం [కోధమూర్చితం, 

రామ స్తు పరినాంత్వ్యాఒథ వచనం చేద మబవీక్. ణా 

కి మత ధనుషా కార్య మసినా వా సచర్మజణా, 

మహేష్యాసే మహా।పాజే భరతే స్వయ మాగతే. - 

భావా ద్యుద్ధసుంభవ:, అస్మేతి కి ' ' వా. తదా అభవమి త్యర్థః, యతః అనృణో౭. భవమి 

త్యన్వయః, త్వయాపి మద్వీర్యం జ్ఞాతవూర్వ మిత్యర్థః. 40౪. 

ఇతి _గోవిందరాజవిరచిః , శ్రీరామాయణభూషణే, పీ ్యనే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

షణ్జ్ణవతితమ స్సర్గః. 

అథ స ప్తనవతితమ స్సర్గః 

ఆథ కుపితపరిసాంత్యనం స ప్రనవతితమే (సుసంరబ్ధ మిత్యాడి.) వూర్వం సుసంరబ్దం: 

సుతరాం (పీ ౦, “సంరఠంభః ల్ చే త్యమరః. అద్య తు, తదై (లక్షణ్యేన 'కోధమూర్శితం.. 

యద్వా, (కోధమూర్చితత్వాదేవ సుసంరబ్ధం (కోధకార్యయుద్దెన్ముఖ్యయు కం, తత హేతు. 

స్పపఃవుత్రత్వ మిత్యాహ (సౌమిత్రి మితి) యద్వా, సుమి తావుతచత్వ స్మా రణవూర్వక ము క్రవా 

నితి ద్యోత్యతే. రామస్తు, ఇదం చ వచనం రామా దనై ర ర్వక్షునముశక్య మితి భావః. ౧. 

(కిమితి.) అత ఇదానీం పరిదృష్పే. మహేష్వా. ఉచితవిషయశరసంధాతరి, తత హేతుః 

(మహాపాజ్హ ఇతి) స్వయం వురుష్మపేరణం వినా, ఆగతే భరతే విషయే, ధనురాదిభిః. 



అయోధ్యాకాట్టే-సప్తనవతితమస్సర్శ: tll 

(శ్రీరామేణ లక్ష్మ ఇకోధావేశ నిరాకరణం) 

పితు స్పత్యం (పతిశుత్య హత్యా భరత మాగతం, 

కిం కరిష్యామి రాజ్యేన సాషవాదేన లక్ష్మణ. 3 

య ద్ద్రవ్యం బాంధవానాం వా మిత్రాణాం వా కయే భవేక్, 

నా౭.హం తత్పుతిగృహీయాం భకా న్విషకృతా నివ, ౪ 

ధర్మ మర్థం చ కామం చ పృథివీం చాపి లత్ముణ, 

ఇచ్చామి భవతా మరైై ఏత త్ప్రతిశృబోమి తే, x 

థాంత్తూజాం సం[గహార్థం చ సుఖార్థం చాపి లక్ష్మణ, 

రాజ్య మహ్యహ మిచ్చామి సత్యేనా ఛ మాలఖే. = 

శిం కార్యం? న కిమపీ త్యర్థః. మహాప్రాజ్ఞో భరతోఒపి యది ధను ర్లృహిత్వా స్వయ మాగతః, 

తదా కి మాస్మాకం యుద్దోద్యోగేనేతి భావః. ౨ 

తత యు క్రిమాహ (పితు రత.) సాపవాదేన పితా భరతాయ దత్తం రాజ్యం రాను స్తం 

హత్వా గృహీతివా నిత్యేవం రూ' దేన యుక్తం, 3 

యుక్త్యంతర మాహ (యదితి.) బాంధ క్షయ నాకే, లబ్దం య ద్ధనం, 

న్న గృహేయాం, నేచ్చేయ మిత్యర్థః. విషకృతాకా విషమ్మిశ దవ్యకృతాక్షా, భక్షాకా అవూపాదీ నీవ, ౪ 

(ధర్మ మితి) ఆర్థం పృథివీభిన్నం రత్నాదికం, భవతాం (ఖాత్య్రాణా మరే భవన్నిమి త్త 

-మిత్యర్థః. వతత్ ఉ క్రరూపం, (పతిశృణోమి, నాతివర్త ఇత్యర్థః, ౫ 

(భాత్యణా మితి) సంగహార్థం ధనసంచయార్థం, సుఖార్థం తత్సుఖార్థం, త తదభిమతవస్తు 

(ప్రదానేన తత్ప్రిత్యర్థ మిత్యర్థః. అపినా తద్వృద్ధి స్పముచ్చీయతే. బహుచ్చి.దత్వేనా 

-2.పర్మిగాహ్యతయా మమా౭నిష్ట మప్కి ఆలభే స్పృశామి, స్పృష్ట్వా శప ఇత్యర్థః, (సత్యేనేతి) 

.మదుక్తం యథా సత్యం భవతి తథా స్పా మీత్యర్థ 8. ౬ 



అయో ధ్యాకా జ్టే-సప్తనవతితమస్సర్ల్గ: 1818 

(శ్రీరామేణ లక్ష్మణ కోధావేశ నివర్తనం) 

(పాప్రకాలంయ దేపోఒస్మాక భరతో దృష్టు మిచ్చతి, 

అస్మాసు మననా ప్యేష నాఒప్రియం కించి దాచరేక్. 03 

విపియం కృతపూర్వం తే భరతేన కదాను కిం, 

ఊదృుశ౦ వాభయం తేద్య భరతం యోఒత శంక సే. ౧౪ 

న హి తే నిష్టురం వాచ్యో భరతో నాఒప్రియం వచః, 

అహం హ్యప్రియ ముక్త స్యాం భరతస్యా౭_పియే కృతే. ౧౫ 

కథం ను పుత్రా: పితరం హన్యు: కస్యాంపి దాపది, 

(ఖాతా వా థాతరం హన్యా తామి|ళే (పాణ మాత్మనః. ce 

((పౌప్పకాల మితి.) వీషః భరతః, అస్మ్కా౯ (దష్టు మిచ్చతీతి యత్, వితత్, (= 

కాలోచిత మిత్యర్థ:ః. ఎరా 

(విప్రియ మితి.) తే తుభ్యం, భరతేన, కదా ను కదాచిత్, విపియం కృతవూర్వం కిం? 

ఈదృశం భయం వా త్యదుక్తసదృశం భయజనకవాక్యం వా, కృతవూర్వం కిం ఉ క్తవూర్వం: 

కిం? యస్వ్వ మద్య, ఆతార్డే, అత స్థానే వా భరతం శంకస ఇతి యోజనా. లం 
జాని ఆ ఈ ఠా 

(న హిత) త ఇతి కృత్యానాం కర్తరి వేతి షష్టీ. తే త్వయా భరతః నిష్థురం ఇపియం చ 

వచః న వాచ్యః, భరతస్య అప్రియే ఇపియవచనే, కృతే ఉక్తే సతి ఆహం హి అహమేవ, ఆ(పియ 

ముక్త స్పా మితి సంబంధః. స్వాశితవిషయే కృతాపచార స్స్వస్మిన్నెవ కృత ఇతి భగవ 

దభి[పాయోజఒనేన గమ్యతే, ౧౫ 

వూర్వం దశరథో వధ్యతా మిత్యుక్తం, ఇదానీం భరతో వధ్యత ఇతి. ఇత ఉపరి తూష్టీ. 

మవస్థానె కార్యహాని ర్భవిష్యతీతి భయా త్తాం రౌదీం బుద్ధిం నియమ్య నివర్తయత (కథ 

న్ని (త్యాదినా,) పాణం (ప్రాణభూతం, ౧౬ 

[ 65] 



4314 (శిమదామాయళి, ' గోవింద రాజీయవిశి స్టే 

యది గాజ్యస్య హేతో స్త్య'మిమాం వాచం |ప్రభాషసే, 

వక్వామి భరతం దృష్టొః రాజ్య మస్మై (పదీయతాం. ౧౭ 

ఉచ్యమానోపి భరతో మయా లక్ష్ముణ తత్త్వతః, ". 

రాజ్య మష్మై ప్రయచ్చేతి బాఢ మిత్యేవ వక్ష్యతి. ఇలా 

శథోక్తో ధర్మశీలేన భ్రాతా తస్య హితే రతః, 

లక్ష్మణ: (పవి వేశేవ నాని గాకాణి లజ్జయా. . ౧౯ 

త ద్యాక్యం లక్ముజ శృుక్వా వీళితః పత్యువాచ హ, 

త్వాం మన్యే [దష్టు మాయాతః: పితా దశరథ సయం. వం 

(యదీ౭.) యది రాజ్యుస్య హేతోః త్వం. ఇమాం భరతహింసారూపాం, వాచం (ప్రభాషసే, 

తర్హి, వక్ష్యామి భరతం దృష్ట్వా రాజ్య మస్మై | పదీయతాం. (పదీయతా మి త్యనంతర మితికరణం 

1దప్పవ్యం. ౧౭ 

(ఉచ్యమాన ఇతి.) భరతః. అస్మై రాజ్యం (పయచ్చేతి మయా, ఉచ్యమానోసి అహృదయ 

ముకోపి, తత్త్వతః బాఢ మితి వక్ష్యత్యేవ తథా దాస్యామీతి వక్ష్యత్యేవే త్యర్థః, వీవకారేణ తస్య 

వున ర్నివృత్యభాన ఉచ్యతే. ౧౮ 

(తథేతి.) తస్య రామస్య, హితే రతః, న తు స్యార్థపరః. అతవీవ మంగళాశాసనపరత్వా 

దస్థానే భయశంకయా తథోక్తవా నితి గమ్యతే. గాాతాణి అవయవాక్షా, (పవివేశేవ లజ్ఞాతిశయేనా 

ఒ౬-త్యంతసంకుచితగ్మాతోఒభూ దిత్యర్థః. ౧౯ 

(తద్వాక్య మితి.) [వీళయా | " కరం (పస్తాతి (త్వా మితి.) లోకే స్వో క్రిభంగేన 

1వీళితః వురుషః ప్రస్తావాంతరం హి వదతి, (ఆయాత ఇతి.) మన్య ఇత్యన్వయః. 2 
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కో -“ (. లక్ష్మణ కోధావేశనివర్తనం) 
ల శ 

ఛి 

వీళితం లక్ముణం దృష్ట్యా రాఘవ: ప్రత్యువాచ హ, 

ఏష మన్యే మహాబాహు రిహాఒన్మాక్ దష్టుమాగత:. -- వం 

అథవా నౌ (ధువం మన్యే మన్యమాన స్పుఖోచితౌ, 

వనవాస మనుధ్యాయ గృహాయ ప్రతినేష్యతి. ౨౨ 

ఇమాం వా ప్యేష వైదేహీ నుక్యంతసుఖసేవినీం, 

పితా మే రాఘవ శ్శ్రీమా౯ణ వనా దాదాయయాస్యతి  ' ౨౩ 

ఏతా తౌ సంప్రకాశేశే తో తవంతౌ మనోరమౌ, 
వాయువేగసమౌ వీర జవనౌ తురగోతమౌ. ! >¥ 

"స విష సుమహాకాయః కంపతే వాహినీముఖే, 
నాగ శృతుంజయో నామ వృద్ధ స్తాతస్య ధీమతః. ల 

న తు పశ్యామి త చృతం పాండురం లోక సతతం, 

పితు ర్దివ్యం మహాబాహో సంశయో భవతీహ మే. 2౬! 

భావజ్ఞో రామో ప్యాచిత్యేన లక్ష్మ ణకృతపస్తావం వీలాశమనాయ (ప్రపంచయామాసేళ్యాహ. 

(వేళిత మితి.) తదేవోచ్యతే (వష ఇత్యాదినా,) నా వతి ద్వివచనం (ప్రాధాన్యా* మన్యమానః 

స్మరళా, వనవాసం వనవాసక్షే శం, అనుధ్యాయ అనుచింత్య, (ఇమా మితి.) అత్యం- త్యవేన 

తన్మాతనయనే హేతు రుక్తః, గోతవంతౌ (పశస్తనామానా. యద్వా, (పశ స్తకుల(పసూతౌ,. 

* గోతం నామి కులేపి చే' తి వై జయంతి. వాయువేగసమౌ వేగేన వాయుసమా విత్యర్థః. తురగో త్తమౌ 

రాజోసవాహ్వ్యోూ. (సె వష ఇతి.) కంపతే కపి చలన ఇతి ధాతుః, మ త్తగజస్వభావోఒయం. వృద్ధః 

ఉన్నతః, ధీమతః గజపరిపాలనజ్ఞ స్య తాతస్య, నాగ శ్నతుంజయఃణ న తు మయా సుయజ్ఞాయ. 

దత్తో మాతులా ల్లభ్ర శృ ఇత్యర్థః. లోకసత్కృతం లోకోత్తర 'మిత్యర్దః, ఇహ పితరి 

విషయే, సంశయో భవతీహ మే ఇతి రాఘవః [పత్యువాచేకి వూర్వేణాన్వయః, 2౬ 



- 816 (శ్రీమదామాయళ్కే గోవింద రాజీయవిశిషై 

వృకాగా దవరోహ త్యం కురు లక్షణ మద్యచః, 

ఇతీవ రామో ధర్మాత్మా సౌమిత్రిం త మువాచ హ, ౨౭ 

అవతీర్య తు నాల్యాగా త్రన్మా త్స సమితింజయః, 

లక్షుణ: |పాంజలి ర్భ్ఫూత్యా తస్థా రామస్య పార్శ్యతః. =౮ 

భరతేనాపి సందిష్టా సమ్మర్దో న భవే దితి, 

సమంతా త్తస్య _శెలస్య సేనా వాస మకల్పయక్. ౨౯ 

అధ్యర్థ మిజ్వాకుచమూ ర్యోజనం పర్వతస్య స్కా 

పార్శే న్యవిశ దావృత్య గజవాజిర థాకులా. ఆత 

సా చితకూకే భరశేన సేనా ధర్మం పురస్కృత్య విధూయ దర్పం, 

(వృక్షా(గా దితి.) మద్వచః భరతవిషయే శాంతో భవేతి మత్సూచితం వచః, (పథమ మర్జ 

ముత్తరార్థన యోజనీయం. ౨౭ 

(అవతీర్యేతి,) సమితిం పరసైన్యం జయతీతి ౯ * పంజ్ఞాయాం భృతృవృజధారి 

'సహితపిదమ ఇత్య(త్ర యోగవిభాగేన ఖచ్, శ్చ. సన్నద్ధ ఇతి యావత్, పార్శ్యతః 

ఖాత ర్కస్థానే భయశంకయితి భావః. ౨౮ 

(భరతేనేతి) సమ్మర్డః రామ్మాశమస్య పీడా. న భవే దితి భరతేన, సందిష్టా అజ్ఞా. 

సేనా తస్య శైలస్య సమంతాత్, నతు తద్మాశ ' ఎ౨కా 

(అధ్యర్హ మితి) అధిక మర్ధం యస్మికా త దధ్యర్థం సార్భయోజన మిత్యర్థః, 

పర్వతస్య పార్శ్వే, ఆవృత్య న్యవిశత్ మండలాకారేణ స్థితా, 3౦ 

(సేతి) చి తకూటే చి తకూ "_నీతిమతా సేనరూపరోధే రామస్య (పసాదో న స్యా దితి 

నీతి జైన భరతేన ధర్మం వురస్కృత్య వినీతవేపే.ణ రాజాఒభిగంతన్య ఇతి ధర్మ మనుసృత్య 
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(భరతేన పాదచారేణ శ్రీరామా శమగమనం) 

(పనాదనార్థం రఘునందనస్య విరాజతే సీతిమతా |పజీతా. 3౧ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, _ కాండే, సప్తనవతితమ సర్గః. 

అథ అష్టనవతితమ స్సర్గః 

నివేశ్య సేనాం కు విభుః పద్భ్యాం పొదవతాం వరః, 

అభిగంతుం స కాకుక్స్థ మియేష గురువర్తకం. ం 

నివిష్టమా[తే సైెన్యే తు యథోధైేశం విసీతవక్, 

భరతో భ్రాతరం వాక్యం శత్రుఘ్న మిద మబవీత్. ౨ 

తపం వన మిదం సౌమ్య నరసంఘై స్సమంతతః, 

లుబ్జెశ్చ సహిశై రేభి స్య మన్వేషితు మర్తసి. 3 

గుహో జ్ఞాతిసహ స్రణ శర ణా, 

సమన్వేషతు కాకుక్ స్టా వస్మి న్పరివృత సయం. ౪ 

దర్పం విధూయ స్థితేన, రఘునందనస్య |ప్రసాదనార్థం, పజీతా ఆనీతా, సా సేనా విరాజతే 
మూ తి స్మ, 3౧ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామా సే , నే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

స ప్రనవతితమ స్సర్గః, 

ఆధ అష్టనవతితమ స్సర్గః 

అథ భరతస్య రామ్మపా ప్తి రష్టనవతితమే (నివే శ్యేత్యాది.) గురువర్తకం గురువచనా 

నువర్తకం, 
- ౧-3౨ 

(క్షిిప మితి,) లుబ్బెః వ్యాథై ః. 3-౪ 



అమాత్య సృహ పౌరైశ్చ గురుభిశ్చ ద్విజాతిభి:, 

వనం సర్వం చరిష్యామి పద్భ్యాం పరివృత స్ప్యయం. > 

యావ న్న రామం |దవ్యామి లక్ష్మణం వామ 

ద వావ న మే శాంతి రృవిష్యతి. ౬. 

యావ న్న చంద సంకాశం (దత్యామి శుభ మాననం, 

భ్రాతు: పద్ధపలాశాక్షం న మే శాంతి ర్భవిష్యతి e- 

యావ న్న చరజౌ భ్రాతు: వార్ధివవ్యంజనాన్వితౌ, 

శిరసా ధారయిష్యామి న మే శాంతి ర్భవిష్యతి. ౮ 

యావన్న రాజ్యే రాజ్యార్హ : పితృప్రెతామహే స్థితః, 

అభి పేకజలక్షిన్నో న మే శాంతి ర్భవిష్యతి al 

సిద్ధార : ఖలు సౌమిత్రి ర్య శృం[దవిమలోపమం, 

ముఖం పశ్యతి రామస్య రాజీవాక్షుం మహాద్యుతి. ౧౦. 

(అమాక రితి) అమాత్రె స్సహ పారె స్సహ గురుభి ర్ష్విజాతిభిశ్చు పరివృత; పద్భ్యాం. 

సర్వం వనం చరిష్యామితి సంబంధః, * 

(యావ దితి.) శాంతిః 31, మంగళం వా, * శాంతిః: (పశమమంగలే” ఇతి 

చై జయంతీ. | | ౬=౭. 

(యావదితి.) పార్థీవవ్యంజనాన్వితౌ వజధ్వజార విందాంకుశ సుధాకలశాది క్షణ 

యుక్తా చరణౌ యావ న్నశిరసా ధారయిమ్యామి తావత్పర్యంతం మే శాంతి ర్న భవిష్యతి. యదా 

రామ స్ప్వ్వయోగ్యసింహాసనాధిరాజ్యమౌలిం ధృత్వా మమ యోగ్యం శ్రీపాదాఖ్యమౌలళిం దదాతి, 

తదా మే సకల దుఃఖశాంతి రృవిష్యతీత భావః, లా జా! 

(సిద్ధార్థ ఇతి.) చంద విమలోపవం నిర్మలచందసదృశం,. Re. 
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(భరతేన పాదచారేణ శ్రీరామ్మాశమగమనం) -- 

కృతకృత్యా మహాభాగా చైదేహే జనకాత్మజా 

భర్తారం సాగరాంతాయా: పృథివ్యా యా౭_నుగచ్చతి. ; ౧0 

సుభగ శ్చితకూటోఒసొ గిరిరాజోపమో గిరిః, 

యస్మికా వసతి కాకుక్ స్థ: కుబేర ఇవ నందనే. ౧ 

కృతకార్య మిదం దుర్గం వనం వ్యాళ నిషేవితం, 

య దధ్యాస్తే మహాజకేజా రామ శ్శస్త్రభృతాం వరః. ౩ 

(కృతకృత్యేతి.) మహాకులపసూతా వైదేహీ, మహాభాగా మహాభాగ్యవతీ, 'కృతకృత్యా 

కృతార్థా చ. తత్సలం తద్దెతుం చాహ (భర్తార మితి.) పృథివ్యా భర్తార మిత్యన్వయః. ౧౧ 

(సుభగ ఇతి.) అసౌ చ్చితకూట:, సుభగః భాగ్యశా 1, గిరిరాజోపమశ్చ - గిరిరాజోపమః 

హిమవత్పర్వతసదృశ:ః, నందనే.నందయతితి నందనం చై|తరథం (సుభగ ఇత్యాది.) సుభగః 

వదేశాంతరేభ్యోఒతిరమణీయః, (సుభగః) సర్వేషా ముద్దేశ్యతమః. అత్రహేతుం (యస్మి న్ని) 

తు త్రరార్డె వక్ష్యతి. (చితకూటః) స్వభావతోపి రమణీయః, (అసొ గిరిః) అయోధ్యాం పరిత్యజ్యాపి 

రామేణా౭దరణీయః. యద్వా, (గిరిరాజోపమః) గిరిరొజోఒ త శ్రీనివాస సాన్ని ధ్యస్థానభూతో వేంకటా 

చలః. తృతోభయ్యత్ర హితు మాహ (యస్మి న్నితి) ,కాకుత్స్చ్రః) అయోధ్యాధిపతిః, స్వదేశం 

వఏహాయా= పరిచితే (యస్మిజ౯ వసతి) త తానుఒరూపం దృష్టాంత మాహ (కుబేర ఇతి.) చై తరథ 

వాసయోగ్యః కుబేరః ఇంద్రోద్యానే (నందన ఇవ.) యద్వా, స్వగృహం విహాయ స్వగృహోద్యానే 

విహరమాణో వైశవణ ఇవ వసతీ త్యర్థః, ఇక్ష్వాకూణా మియం భూమి స్ప్సశె లవనకాననే త్యు క్తే 

శి తకూటోపి రామవిషయో హి. నందనోపమానేన రామస్య చ్మతకూట్ణి భోగ్యతా (ప్రకర్ష, ఉచ్యతే. 

(కాకుత్గ్సః) కకుత్గ్సాకులోద్భవః, యథా స్వకుల మకృతార్థయత్ తథో స్వవాసస్థలమ 

ప్యకృతార్హయ దితి భావః. యద్వా, (కుబేర ఇవ నందనే) చూవాచకేన కుశ బైన జగ దుపలక్ష్యతే*. 

బేరం శరీరం. కుబేరో జగచ్చరీరః పరమాత్మా, నందన ఇవ వై కుంఠనందనవన ఇవ, ౧౨. 

(కృతకార్య మితి.) కృతకార్యం కృతార్థం, దుర్గం దుష్ప్రవేశం, వ్యాళనిషేవితం- దుష్ట 

సర్పాశ్రితం, కృతకృత్యత్వే హేతుః (యదిత్యాది.) వనం దుర్గ మితి స్థలస్వభావేన వాసానృర్లత్వ 

ముక్తం. మహాతేజా ఇత్యాదినా రామవై భవాపేక్షయాపి వాసాఒనర్లత్వ ముచ్యతే, ౧౩ 



1320 శ్రీమదామాయణే, గోపిందరాజీయవిశష్మే 

ఏవ ముక్తా మహాతేజా భరత: పురుషర్ణల:, 
పద్భ్యా మేవ మహాబాహు: (ప్రవివేశ మహ ద్వనం. ౧౪ 

స కాని ద్రువ జాలాని జాతాని గిరినానుషు, 

పుష్పితాగాణి మధ్యేన జగామ వదతాం వరః. ౧౫ 

స గిరే శ్చితకూటస్య సాల మాసాద్య పృష్పితం, 

రామాశమగతన్వాఒ గ్నే ర్హదర్శ ధ్వజ ముచ్చితం. ౧౬... 

తం దృష్టా భరత శ్రీమాణా ముమోహ సహబాంధవ;, 
అత రామ ఇతి జ్ఞాత్వా గతః పార మివాంభ సః. ౧౬ 

స చిత్రకూళకు తు గిరౌ నిశమ్య రామాశమం పుణ్యజనోపపన్న ౦, 

గుహాన సార్ధం త్వరితో జగామ పున ర్ని వేశ్లైవ చమూం మహాత్మా. ఆలా 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, అష్టనవతితమ స్సర్గః. 

(వీవ మితి) మహాతేజా ఇత్యాదినా పద్భ్యాం గమనానర్హత్వ ముచ్యతే, ౧౪ 

(స ఇతిఎ' ని మధ్యేన ల్ మధ్యేనే త్యర్థః. మధ్యశబ్దస్య దిగ్వాచిత్వా 

దేనపా ద్వితీయేతి ద్వితియా. వదతాంవర ఇత్యనేన రామసన్నిధౌ వ క్తవ్యవిశేషం చింతయన్నేవ 

జగామే త్యుక్తం, ౧౫ 

(స ఇతి) అగ్నే ర్ధ్వజం ధూమం, వూర్వం ధూమాగదర్శనం, అధునా బ్ 

శన్యూలదర్శన మితి న వునరు కిః. ౧౬. 

(త మితి.) ముమోహ మోహసదృశం పారవశ్యం (పాప, ముమోదేతి చ పాఠః, అంభసః 
సముదన్య, పారం గత ఇవ, అభూదితి శేషః, ౧౭ 

(స ఇతి.) నిశమ్య దృష్ట్వా, దీర్భాభావ ఆర్షః. తత్స మీపస్థజనేభ్య:ః స్రత్వేతి వా౭ర్థః. అతవీవ 
వుణ్యజనోపపన్న మిత్యుచ్యతే. గుూహేనేతి [పధానజనోపలక్షణపరం. చమూం వున ర్నివేశ్య 

అన్వేషణార్థ మాగతాం చమూ మపి అ ఒ) మహాత్మా దృఢాధ్యవసాయః., ౧౮ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే పీ నే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యా నే, 

అష్టనవతితమ స్సర్గః. 



అయో ధ్యాకాళ్టే-వికోనశతతమస్సర్ల; 1322 

ఆధి వకోనశతతను స్సర్గః 

నివిష్టాయాం తు సేనాయా ముత్సుకో భరత స్తదా, 

జగామ భాతరం ద్రష్టుం శత్రుఘ్న మనుదర్శ్భయః౯. ౧ 

బుషిం వసిష్టం సందిశ్య మాత్యా 'ర్మే శీఘ మానయ, 

ఇతి త్యరిత మగ్రే స జగామ గురువత్సల:. చి 

సుమంత్ర స్త్రపి శత్రుఘ్న మదూరా దన్వపద్యుత, 

రామదర్శనజ స్తర్ష భరత స్యేవ తస్య చ. ఈ 

అథ వీకోనశతతమ స్సర్గః 

అథ భరతస్య రామసంగమ వీకోనశతతమే (నివిష్టాయా మిత్యాది,) నివిహ్హాయాం సేనాయాం, 

స్వయం తత క్షణం నివిష్ట స్ప౯, ఉత్సుకః సాభిలాషః, శ్యతుఘ్న మనుదర్శయకా. అనుః కర్మ 

(పవచనీయః శతుఘ్న స్య రామ్మా శమసామీస్యచిహ్నాని (పదర్శయకా, జగామ. ౧ 

(బుషి మితి.) “'మాత్య ర్మే శీసు మానయే' తి బుషిం వసిష్ట సందిశ్య జగామే 

త్యన్వయః అనేన రామావాసం నిశ్చిత్య పశ్చా దానేష్యామీతి ధియా మహాసేనానివేశే మాత్యా 

ర్నివేశితవా నితి గమ్యతే. చా 

తత్పశ్చా చృతుఘ్న సత్పశ్చాత్ సుమంతశ్చ గత ఇత్యాహ (సుమం ఇతి.) 

సుమంతో ప్యదూరాత్ సమీపే, శ్యతుఘ్న మన్వపద్యత అన్వగచ్చత్, తత్ర హేతు మాహ 

(రామేతి) రామదర్శనజ సర్షః రామదర్శన ముద్దిశ్య జనితోఒభిలాషః 'కామో౭భిలాష స్తర్షశ్చే” 

త్యమరః. తస్య శ తుఘ్న స్య, చకారాత్ లి చాఒస్తిహీ త్యర్థః, సుమం త్రస్య త్యరితా 

2.౭.గ మనాద్వసిష్ట వవ మాతానయనే నియు క్ర ఇత్యావేదితం, 3 

166] 



1322 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవి శిషై 

గచ్చన్నేవాఒథ భరత స్రాపనాల రాం, 

భ్రాతు: పర్లకుటీం శ్రీమా నుటజం చ దదర్శ హ. ళు 

శాలాయా స్వగత స్తస్యా దదర్శ భరత స్తదా, 

కాల్టాని చా౭.వభగ్నాని పుష్పా జ్యుపచితాని చ. ౫ 

స లక్షుణస్య రామస్య దదర్శా౭[శ్రమ మీయుష:, 

కృతం వృకు ష్యభిజ్ఞానం కుశ చరై: క్యచి త్క్వ్యచిక్. ౬. 

దదర్శ చ వనే తస్మిణ మహత సృంచయౌాకణ కృతాకా, 

మృగాణాంవ , ౨చ కరిమై శీతకారడాక్. 8 

(గచ్చన్నితి.) తాపసాలయసంస్థితాం తాపసాలయానాం మధ్యే స్థితాం, యనమాన 

సంస్థానా మితి వాఒర్థః. పర్షకుటీం అగ్న్యగారభూతాం పర్ణశాలాం, ఉటజం దిదృక్షయా సమాగత్రె 

సాపసై సృహ సుఖావన్థానార్థ ముపకల్పితాం సర్ణశాలాం. యద్వా, భ్రాతుః పర్ణకుటిం సీతయా సహ 
తావో యొ 

'శయనార్థం నిర్మితాం పర్ణశాలాం, శ్రీమాకా తాదాత్వికపీతిజనితకాంతిమాక, ఉటజం దివా 

-అ_వసానార్లం కల్పితం పరమండ 09 సర ఉటజం తన్మ ధ్యవ రి సదా 
థి థి డ్ ణి శల 

ఇవ , ౦. తథైవవక్ష్యతి (దదర్శ మహతీ మిత్యాదినా.) దదర్శ చిహ్నై రుత్పేక్షి తవాకా.౪ 

చిహ్నా న్యేవాహ (శాలాయా ఇత్యాదినా,) కాష్టాని రాత్రౌ పకాశాయ జ్వలనీయాని, వుష్పాణి 

వూజార్థాని, % 

(సలక్ష్మణస్యేతి) ఈయుషః జలాశయా ద్మాశమం గచ్చతో రామస్య. ననాశ్వా 

ననూచానశ్చేత్య త 'నాతోపసర్గ స్తంత్రం, అన్యోపసర్గవూర్వా న్నిరుపసర్గ్లాచ్చ భవత్యేవేత వృత్తి 

కృతో క్తత్వా దనుపసర్గవూర్యా దిణః క్యసుః. కుశాదిభిః కృతం, అభిజ్ఞానం చిహ్నం, అన్యో న్యస్య 

.గమనాగమనపరిజ్ఞానార్థం కృతం చిహ్నం దదర్శ. ౬ 

(దదర్శ చేతి.) కరీషై:ః కృతాజు సంచయా నిత్యన్వయః. శీతకారణాత్ నీతనివారణార్థం. ౭ 



అయోధ్యా కాక్షే-ఏకోనశతతమస్సర్ష: 1323 

(భరతస్య శ్రీరామసందర్శనం, 

గచ్చన్నేవ మహాబాహు ర్థ్యుతిమాకా భరత సబా, 

శతుఘ్నం చాఒట్రపీ ద్దృష్ట స్తా నమాత్యాంశ్చ సర్వశః, లా 

మన్యే ప్రాప్తా స్స తం దేశం బరద్వాజో య మబవీక్, 

నా౭_తిదూరే హి మన్యేఒహం నదీం మందాకినీ మిత:. క్ 

ఉచ్చె ర్పద్ధాని చీరాణి లక్షుణేన భవే దయం, 

అభిజ్ఞానక్కతః పంథా ఏకాలే గంతు మిచ్చతా. ౧౬ 

ఇదం చోదాత్తదంతానాం కుంజరాణాం తరస్వినాం, 

శ్రైలపార్స్వే పరిక్రాంత మనోన్య మభిగర్హతా_. ౧౧ 

(గచ్చన్నితి) ఆమాత్యాక సుమంత్రం, బహువచనం వూజార్థం. యద్వా, అనేనై వాఒవగమ్యతే- 

అనే స్యమాత్య్యా స్పుమంతేణ సహాఒబఒగతా ఇతి. లా 

(మన్య ఇతి,) ఇతః అస్మాత్ |పదేశాత్, మందాకినీం, నాతిదూరే మన్యే (పత్యాసన్నాం 

మన్య ఇత్యర్థః. అతః యం దేశం భరద్వాజోఒ(బవీత్ తం దేశం [పాప్తాః స్మేతి మన్యే. ప్రొప్తాః. 

స్మే త్యేవ వక్తవ్యే మన్య ఇత్యుక్త్యా అయ మర్జోఒవగమ్యతే - కైకేయ్యా రాజ న్నిత్యాహూతస్య 

భాగ్యహీనస్య మే నేయం తద్దేశ పాప్తి ర్భవితు మర్హతి, కింతు భమస్వప్నాది ష్వన్యతమో&=.య 

మితి. జా 

(ఉచ్చ రితి.) ఉచ్చై రృద్దాని చీరాణి ఉన్నత పదేశే చీరాణి జద్ధాని, దృశ్యంతే, తస్మాత్ 

అయం పంథా, వికాలే అకాలే సాయంకాలాదౌ, గంతు మిచ్చతా ఫలమూలజలాదిసం.గహణార్థం 

గంతు మిచ్చతా, లక్ష శ్రలేన, అభిజ్ఞానకృతః కృతా భిజ్ఞానో భవేత్, అతోఒ నేనై వాఒస్మాభి ర్షంతవ్య 

మితి భావః. ౧౦. 

మార్గచిహ్నకరణం గజపదమర్దనక్షి ష్టత్వేన దుర్హానా దిత్యాశయే నాహ (ఇదం చేతి.) 
డు 

ఉదాత్రదంతానాం మహాదంతానాం 'మహ త్యుడాత్త ఉచ్చోక్తా' వితి వైజయంతీ, తరస్వినాం. 

వే వళుం, అన్యోన్య మభిగర్హతాం అన్యోన్యం (పతిగర్ణతాం, గజానాల, శై లపార్మ్ట్వే, పరికాంత 



i224 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

యమేవా౭ =_ధాతుమి చృంతి తాపసా సృతతం వనే, 

తస్యాఒనొ దృశ్యతే ధూమ సంకుల: కృష్ణవర్శ్మ నః. ణక 

మిదం సరిక్రమణనస్థాన మిదం. కో౭_ధికరణే చే త్యధికరణే క్రః. ఇద మేషా మాసిత మిత్యాదివత్. 

అస్మి కా మార్లే కుంజరాః పరి' కాంతా ఇత్యర్థః, అన్యోన్యకోపాతిశయేన వేగా ద్దంతాదంతి (పహారం 

'కుర్వతా మాశమప్రవేశస్యాఒశక్యక్వా ద్మాశమపాంతగమన మాశమ్మపదేశం సూచయతీ 

త్యర్థః, దం 
థి 

రామాశమస్యాఒత్యంత సన్ని హితత్వజ్ఞాసకం ధూమబాహుళ్యుం దర్శయతి (య మితి ) 

తాపసాః యమగ్ని, మాధాతు మిచ్చంతి సాయంప్రాయతర్లోమార్థం సర్వదా రక్షితు మిచ్భంతి, తస్య 
కృష్ణవ ర్మన స్పంకులోఒసొ ధూమో దృశ్యతే. పచనాగ్నే ర్లోమాగ్నేశ్చ వ్యావృ త్తం సంతతస్థాయి 

గార్హపత్యాగ్నిం దర్శయితుం సంకులశబ్దః, ఆతినిబిడ ఇత్యర్థః. పచనే జ్వాలానాం, హోమే చ 

"శిరో నుపేక్షితత్వా న్న తదా ధూమనిబి 'వ ఇతి భావః, అనేన రామస్యాగ్న్యా 

ధానాభావా చ్చౌతాగ్ని రటత్ర నోచ్యతే. కింతు, ధార్యః స్మార్తాగ్నిః. యది హి తస్య (తేతాగ్ని 

స్య త్తదా రామః క వురోధస మధథా=! బవీత్, అగ్నిహోతం| వజ త్వ గే సర్పిర్హ్వలిత 

పావకి మితి చరమయాతాయా మగ్నిహోతవురస్కార శవణా ద్వనయాతాయా మపి తథా 

దృశ్యేత. అనుసరంతోపి హి పౌరవృద్దా స్పాగయ వవ సమాగతా ఇత్యుచ్యంతే. కించ, “దీక్షితం 

వతసంపన్నం వరాజినధరం శుచిం, కురంగశృంగపొణిం చ పశ్యంతీ త్వాం భజా మ్యహి మితి 

సీతామనోరథ[శవణా (దాజ్యాభి షేకాత్ వూర్వంన యజ్లోఒనుప్పత ఇతి గమ్మతే. తతోఒయ మగ్ని 

గృృహ్యాగ్ని రేవ. నచ తస్యాఒప్యానయనం న వూర్వ ముక్త మితి వాచ్యం, తసాః=ఒత్తసమారోపణేనా 

నేతుం శక్యత్యాత్, న చాత్మ సమారోపణేసి సా, a మః కార్యః, సతు నోక్త;, _పత్యుత, 

తమసాతీరే గంగాకూలే వృక్షమూలే భరద్వాజ్నాశమే యమునాతటే చ సంధ్యావందన మేవోక్రం, 

ఆత్ర చళ్లేకే . , శబ్దాభ్యాం వనే నీత నివారణ (పకాశకరణ కందమూలాదిపచన 

సాధనతయా సం(గ్రాహ్య వీవాగ్ని రుచ్యత ఇతి వక్తుం శక్యతే. ఆధాతుం సంగృహీతు మిత్యర్థః. 

ఆతో= య మగ్నిః పచనాద్యర్థ వవ. నతు ధార్వః స్మార్తాగ్ని రితిచే న్న, “పాగుదకృ్రవణాం 

వేదిం విశాలాం దీ ప్తపావకా' మితి వక్ష్యమాణవిరోధాత్. న హ్యసంస్కృళాగ్నే ర్వేదిసంబంధః 

(పసిద్ధః. (పాగుదకృ్రవణత్వాది వేదిలక్షణం చోచ్యమానం వేదిం తత్సృ మగ్నిం చ సంస్కృతా 

వవగమయతి. య ద్యేవం, కథం తర్హి సా ' _ ర్హోమవచన మితి చేత్ న హ్యేకం స్వచ్చంద 
గామినా మునినా అసత్యా మిచ్భాయా మసతి చ ఫలే వునః వున ర్య క్రవ్యం, వక్ష్యతి తూపరిష్టాత్ 



అయో ధ్యాకాళ్టే-వికోనశతతమస్సర్ల : 1325 

(భరతస్య శ్రీరామసందర్శనం) 

అత్షా౭హం౦ పురుషవ్యాఘం గురుసంస్కార కారిజం, 

ఆర్యం [దత్యామి సంహృష్టో మహర్ది మివ రాఘవం. ౧౩ 

అథ గత్వా మమూర్తం తు చిత్రకూటం స రాఘవః, 

మందాకినీ మనుపాప్త స్తం జనం చేద మబఏత్. అ౪ 

జగ త్యాం పురుషవా వ్యాఘ అరే శ వీరాసనే రతః, 

జనేందో నిర్జన 0 ప్రాప్య ధిజ్నే జన్మ సజీవితం. 0 

సుతీక్టా శమే “అథ తేఒగ్నిం సురాంశ్రైవ వైదేహీ రామలక్ష్మణ, కాల్యం విధివ దభ్యర్చ్య 

-తపస్తిశరణే వనే, ఉదయంతం దినకరం దృష్ట్వా విగతకల్మమాః, సుతీక్ష నుభిగమైవ మిదం 

వచన మబువిన్నితి. అత్రాఒనుదిః తహోమపక్షేణ ఉదయాత్ వూర్వ మగ్నికార్యనచనా దగ్నిమిత్యేక 

వచనాచ్చ జెపాసనం సమ్య గుక్త మి త్యేవమేవ సర్వ(త [దష్టవ్య మితి. అత క చాగ్నికార్యే రామస్య 

సాక్షా త్సృధానక రృృత్వేన, సీతాయా స్పహభావేన (పణయనాదినా చ, లక్ష శ్రణస్య సమిదాది 

-సంపాదనరూ రిత్వేన చాఒన్వయ ఇతి జ్ఞ యం, తపస్విశరణే వన ఇత్యనేనాఒతిసంకటదేశేసె 

“యథావ దనుష్టాన శద్ధావిశేష ఉచ్యతే అత శ్చతుర్లశసు వనవాస సంవత్సరేషమ. సీతాహరణ 

పర్యంతం రామస్య చి తకూబాదిపంచవట్కంతేష పదేశేషు య[త మాససంవత్సరాదివాసేసన 

చిరకాలావస్థానం తత బహిః స్మా ర్తనిత్యాగ్ని ధారణం, అన్య తాఒఒత్మని సమిధి వా సమారోష్య 

-హోమకాలే.వ రోప్య సాయంపాతరాపాసన మితి దిక్. అస్మికా క్ల శోకేచ తాపసా య మాధాతు 

మిచ్చంతీ త్యస్యార్థశ్న వర్షితః, తేన చ రామ్మాశ మచిహ్నత్వవ త్పావనత్వమ వ్యు క్తం భవతి.౧౨ 

(ఆ; తేతి) గురుసంస్కారకారిణం - గు రః |శేష్టసంస్కారః మం|తోపదేశాదిః, 

తత్కారిణం, 
CE 

(అథేతి ) రాఘవః భరతః, తం జనం సహాగతం శతుఘ్నాదికం, (జగత్యా మిత్యాది.) 

జగ తారం భూమౌ, వీరాననే దక్షిణజానూపరిన్యస్తవానుపాదతయాఎవస్థానే., (ధి జ్మే జన్మ సజీవిత 

మితి.) మే జన్మ (పాణం చ ధిగి త్యర్థః, . 
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మత్కృృతే వ్యసనం ప్రొపో లోకనాథో మహాద్యుతిః, 
సర్వాకా కామాక్షా పరిత్యజ్య వనే వసతి రాఘవః. ౧౬. 

ఇతి లోకసమా[కుష్ట; పాదే ష్యద్య పపసాదయికా, 

రామస్య నిపతిష్యామి సీతాయా లక్షుణస్య చ. ౬. 

ఏవం స విలపం స్తస్మికా వనే దశర థాత్మజ:, 

దదర్శ మహతీం పుణ్యాం పర్ణ శాలాం మనోరమాం, అలా 

సాలతాలాశ్యకర్ణానాం పర్పె రహుభి రావృళాం, 

విశాలాం మృదుఖి స్తీర్ణాం కుశ్లై ర్వేది మివాఒధ్వరే. - ౯ 

శక్రాయుధనికాశై శ్చ' కార్ముకై ర్భార నాధ నై:, 

రుక్మపృష్టె ర్మహాసారై శ్యోభితాం శ త్రుభాధకై:. ౨౦ 

అర్బరశ్శి|పతీకాశ్రై ర్లోరై స్తూణీగతై శ్శరై:, 

శోభితాం దీ ప్రవదనై స్సర్రై ర్భోగవతీ మివ. = 

(ముత్కృత ఇతి.) మత్కతే వ్యసనం (ప్రాప్తః కైకేయ్యా మమ | కృతే రాజ్య 

(భంశరూసవ్యసనం (పాప్తః, ఇతి లోకసమాకుష్టః వీవం। పకారేణ లోకై రపవాదం (పాపితః.,. 

(పసాదయకా (పసాదనా ద్దేతోః (లక్ష్మణస్య చేతి) తస్య కనిష్టత్వేపి కార్యగౌరవాత్ పాదపతనం.. 

యది మయా (పసాద్యమానే రామే లక్ష్మణః కై కేయీోకృతాపకారం మయ్యారోప్య మా (పసీదేతి 

రామం నిరుంధ్యా శ్లర్లి లక్ష్మణస్యాపి పాదయో ర్నిపత్య త మపి (పసాదయిష్యామి, యది 

రామ(పసాదనరూపం కార్యం కేవలం సుసాధితం భవేత్ తదానీం కనిష్టపావపతనం దోషాయేతి 

భ రతహృదయం. పాఠ భేద "శ్చ వునః వున రితి పాఠః, సీతాయా లక్ష్మణస్య చేతి పాఠే... 

రామభ క్రత్వేన వయో నాఒఒదృత మితి బోధ్యం, న పరీక్ష్య వయో వంద్వా' ఇతి స్మరణాత్.౧౭- 

(వవ మిత్యారభ్య) గుహామివేత్యంత మేకం వాక్యం. సాలోఒశ్వకర్ణా దన్యో వృక్షః, అశ్వకర్ల 

స్పర్ణతరుః, తాలో మృదుపర్ష కార్ముక్షై రితి బహువచనా దభ్యాసయోగ్యం కార్ము 

కాంతర మస్తీతి గమ్యతే, భారసాధనై ర్లుర్వవయవై 8. యద్వా, అతి గురుతరరణకార్యసాధన. 
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(భరతస్య శ్రీరామసందర్శనం) 

మహారజతవాసోభ్యా మసిభ్యాం చ పిరాజితాం, 

రుక్మబిందువిచి తాభ్యాం చర్మభ్యాం చాపి శోభితాం. 2౨ 

గోధాంగుళిత్రై రాసకై శ్చిత్రై:; కాంచనభూషితై:, 

ఆరిసంఘై రనాధృమ్యాం మృగై సింహగుహా మివ. వితి 

పాగుదక్ప్రువణాం వేదిం విశాలాం దీప్తపావకాం, 

దదర్శ భరత స్తత్ర పుణ్యాం రామని వేశ నే. ఎి౪ 

నిరిక్యు స ముహూర్తం తు దదర్శ భరతో గురుం, 

ఉట'జే రామ మాసీవం జటామండలధారి£9. ౨౫ 

ఇభూతై క, యద్వా, భారో ధనుఃపరిమాణవిశేషః. యథోక్తం ధనుర్వేదే ఈశానసంహితాయాం - 

“భారం పలశతం విదుః, తేన భారేణ ౧. (ప్రమాణ ' తి ఇతి. రుక్కపృష్టై:ః. 

కనకానులి ప్తపృష్థ(పదేశైః, మహాసారై; శె; సారో బలే సిరాంశే చే త్యమరః, 
అావె న్ు @ న్ా 4% 

భోగవతీ సర్పనగరీ, మహారజతవాసోభ్యాం స్వర్ణమయకోశాభ్యాం, రుక్కబిందు విచిత్రాభ్యాం 

శోభావిశేషాయ మధ్యే శిల్పినిర్మితకనకబిందు విచిత్రాభ్యాం. పాఠభేదః-ఆత్మ బిందు విచికాభ్యాం 

వ్యాఘచర్మ కృత తయా స్వాభావిక నానావర్ణబిందు ఏచి తాభ్యాం, చర్మభ్యాం ఖేటకాభ్యాం, “ఖేటకం 

"ఫలకం చర్మే' తి హలాయుదః, గోధాంగులితై 9 - గోధా జ్యాఘాతవారణం, అంగుళితం అంగులి 

[తాణం, ఉపలపక్షణే తృతీయా, శోభితా మిత్యనుకర్తో వా. అనాధృష్యాం అ పధృమ్యాం. ౨3 

గపాగుదక్రృవణా మితి,) | పాగుదక్స్ప్కవణాం ' పాగుదగ్భాగే క్రమనిమ్నాం, 'పవణో దక్షిణే 

[వహ్వే క్రమనిమ్నే చతుష్పథి ఇతి వైజయంతీ. తత రామనివేశనే, పూర్వో క్రపర్ణశశలయా 

_మిత్యర్థః. ౨౪ 

(నిరీక్షే్యేతి,) జటామండలధారిత్య వై లక్షణ్యేన నిశ్చయార్థం ముహూర్తం నిరీక్ష్య, తేజో 

విశేషేణ సామాన్యేన స్వగురుం జ్ఞాతవా నిత్యర్థః, అస్మి౯ క్లోకే ఉ త్రరార్జే జటామండలధారిణ 

మిత త ణకారో గాయ|త్వ్యా స్స ప మాక్షరం. షట్ సహ,సం క్షోకా గతాః. ౨౫ 
ర్ట వాలీ ఎం నాం సై 
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తం తు కృషాజినధరం వీరవల్మలవాససం, 

దదర్శ రామ మాసీన మభిత: పావకోపమం. 9 ౬. 

సింహన్కంధం మహాబాహుం పుండరికని భేత.ణం, 

పృథివ్యా స్పాగరాంతాయా భర్తారం ధర్మచారిణం. ౨౬. 

ఉపవిష్టం మహాబాహుం |బహ్మాణ మివ శాశ్వతం, 

సండిలే దర్భసంసీర్లై సీతయా లక్షణేన చ. ైర 
థి డి డా 

తం దృష్టా భరత: శ్రీమాకా దుఃఖశోకపరిప్పుత?, 

అభ్యథావత ధర్మాత్మా భరతః కైకయీసుత:. ౨౯ 

విశేషతో దర్శన మాహ (తం త్విత్యాదినా.) మహార్హవసనోపేతస్య ఇదానీం తతో వైలక్షణ్య 

మాహ (తం త్వితి.) తదేవ వై లక్షణ్యం దర్శయతి (కృష్ణాజినధర మితి) కృష్ణాజినధరం ఉ త్తరీయ.. 

తయా కృష్ణాజినధరం, అధరాంబరత్వేన చీరవల్కులవాససం, (కృష్ణాజినధరం చీరవల్మ్కలవాననం): 

వూర్మస్మా చ్చోభావిశషయు క్రం రామం, వల్కలాదిధారణే ప్యపరావ ర్రమానం రామణీయక ' 

ముచ్యతే. (ఆసీనం) కించి దాసన మాస్థాయాఒ౬త్మానం ధ్యాయంతం, (అభితః పావకోపమం) 

తాదృశ తపోవిశేషేణ సమంతా తేజఃపరివృతం. యద్యా “'నిలతోయదమధ్యస్థా విద్యుల్లిఖేవ . 

భాస్వరా ఇత్యు క్రరీత్యా విద్యుక్లేభామధ్యవ ర్తి నీలఅతోయద మివ స్థిత మిత్యర్థః. యద్వా, విరోధినా 

మనభిభవనీయమి త్యర్థః, యద్వా, (ఉటజే రామ మాసీనం) అయోధ్యా స్టితసమాజాపేక్షయాఒల్పతరా 

పేయం సభా మహతీ జాతా, కుతః? (అభితః పావకోపమం) తత్పభాయాం సమీపస్ట్రస్య [భాతురపి... 

హ్య(త సమీప మాగంతుం న శక్యతే నహి జ్వలత్యనలే కస్యాపి సమీప మాగంతుం శక్యం. . 

యద్వా, (ఉటజే రామ మి త్యత) రామం శ్యామం, “అధో రామౌ సావితా విత్యత తథా. 

(పయోగాత్. యద్వా, (పావకోపమం) దుర్దర్శ మిత్యర్థః. ఆత వీవ వూర్వళ్లోకే నిరీక్ష్య స ముహుర్త” 
మిత్యు క్తం. [బ్రహ్మా పేక్షయాఒస్య వై లక్షణ్య ముచ్యతే, (శాశ్వత మితి.) స్టండిలే భూమౌ, = రా 

(త మితి.) ద్వితీ యో భరతశబ్ద ఉ త్తరక్షోకేన సంబధ్యతే, వలా 
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(భరతస్య శ్రీరామసందర్శనం) 

దృష్ట్వైవ విలలాపాఒఒర్తో బాప్పసందిగ్గయా గిరా, 

అశక్నువకా ధారయికుం ధైర్యా ద్వచన మబవఏీక్. 30: 

య స్పంసది [పకృతిభి ర్భవే ద్యుక్త ఉపాసితుం, 

వన్వై ర్మృగై రువాసీన స్ఫోఒయ మాసై మమాఒ[గ జః. 3౧: 

వాసోభి ర్భహుసాహసై ర్యో మహాత్మా పురోచిత;, 

మృగాజినే సోఒయ మిహ |ప్రవస్తే ధర్మ మాచరకా. తా 

అధారయ ద్యో వివిధా శ్చిత్రా సుమనస స్తదా, 

సోఒయం జటాభార మిమం వహతే రాఘవ: కథం. 3 

యస్య యజై ర్యథద్దిషై ర్యుక్తో ధర్మస్య సంచయ:, 

శరీర క్లేశసంభూతం స ధర్మం పరిమార్గతే, ల 

చందనేన మహార్లేజ యస్వాఒంగ ముపసేవితం, 

మలేన తస్యాంగ మిదం కథ మార్యస్య సేవ్వతే. ౫ 

న. ప. 

(దృష్వైతి.) దృష్ట్వైవ దర్శనమా(తేణి త్యర్థః. ఆర్తః ఖిన్నః, తామార్థిం ధారయితు 

మశక్నువక్షా, బాష్పసందిగ్గయా శోకోష్మణా సండిగ్గవర్లయా, గిరా ఉపలక్రితః. ౩0. 

(య ఇతి.) సంసది సభాయాం, యుక్తః అర్హః. 3౧ 

(వాసోభి రితి) బహుసాహసైైః బహుసహ(సమూలై ౪, ఉచితః, అలం కర్తుమితి శేషః. 

షష్ట్యర్థే తృతీయా వా. మృగాజినే మృగచర్మ ణీ, (పవస్తే అచ్భాదయతి. 8౨-౩౩ 

(యస్యేతి) యధథోద్దిష్టైః యథా విహితై?, యథా దృష్టై రితి పాఠే_శాస్త్రే స్వితి శేషః. 

యుక్తః యోగ్యః. తిళే. తలా 

[167| 
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మన్ని మిత్త మిదం దుఃఖం ప్రాప్తో రామ స్పుఖోచిత:, 

ధి గ్గివితం నృశంసస్య మమ లోకవిగర్హి తం. 3౬ 

ఇత్యేవం విలపకా దీన: |ప్రస్విన్న ముఖపంకజ:, 

పాదా వప్రాప్య రామస్య పపాత భరతో రుదకా. 38 

దుః;ఖాభితప్తో భరతో రాజపుత్రో మహాబలః, 

ఉక్త్వా౭౬-౬. ర్వేతి సక దీనం పున ర్నో వాచ కించన. ౩0- 

బాష్బా=_పిహితకంఠశ్చ “ప్రేక్యు రామం యశస్వినం, 

ఆరే త్యేవాఒథ సంక్రుశ్వ వ్యాహర్తుం నాఒశక త్తదా. ఆజ 

శత్రుఘ్న శ్చాపి రామస్య వవందే చరణౌ రుదకా, 

తా వుభౌ స సమాలింగ్య రామ శ్చాశ్రూ ణ్యవర్హ్తయక్. ళం 

తత స్సుమం!కేణ గుహేన చైవ సమీయతూ రాజసుతా వరకే, 

దివాకరశైవ నిశాకరశ్చ యథాఒ౦బరే శుక్రబృహస్పతిభ్యాం. ళం 

తాజా వార్థివా న్యారణయాథ పాభాణ సమాగతాం స్తత్ర మహ త్యరణ్యె, 

వనౌకస స్తేపి సమీక్యు సర్వే వ్యశూ ణ్యముంచకా ప్రవిహాయ హర్షం. ౪౨ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ఏకోనశతతమ స్సర్గః. 

మక -ఆాా 

ల కం నానా లాలన మాలల గాలు నాసూ తపా జాజర సడవల నావాడు ధా తంతు. మఖా బబితా నాయానా. వాం తంాడా లు 2. 

వక్త మశక్యత్వే హేతు మాహ (బాప్బాసిహితకంఠ ఇత్యాదినా) బాష్పాపిహితకంఠః 

ఖూష్పనిరుద్ధకంఠః. తకొ-౪ం 

(తత ఇతి.) రాజసుతౌ రామలక్ష్మణా. ళం 

(తా నితి) తాకా తాదృశ సుఖయుకాకా సమాగతాకా సంగతాః, ఇవి 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

వీకోనశతతమ స్సర్గః, 

a gp 



అయోధ్యాకాణే-శతతమస్సర్గ; 133k 

అధ శతతమ స్సర్గః 

జటిలం చీరవసనం ప్రాంజలిం పతితం భువి, 

దదర్శ రామో దుద్దర్శం యగాంకే ఖాస్మ_రం యథా. యు 

అథ శతతము స్సర్గః 

దర్శనమాతేణ భరతో రాజ్యం పాలయతీతి కృత్వా రాజ్యనీతిం పృచ్చతి శతతమే (జటిల 

మితి.) యద్వా, అథ భగవాజ రామః (పశ్నవ్యాజేన రాజ్యరక్షణ నీకిప్రకారాళ్ శిక్షయతి, పశ్చా 

ద్దశరథాత్యయ్మశవణ భరతస్థండిలశయనాదివ్యా పారేణ తదుపదేశావ ' తీ. (జటిల 

మిత్యాది.) (జటిలం) సమీచనమాలికా దృష్టా చే దియం భరతస్య కేశార్డే త్యేవం దశరథో వదతి 

సవీవ జటాం బధ్యా తిష్టతీతి రామో విస్మయతే. (చీరవసనం) శ్లామ్యచనాంబరం దృష్టం చేత్. 

బాలస్య భరతస్య వసనార్హ మిద మితి పితా వదతి, సవీ వేదానీం వల్హలధారీ తిష్టతి, (ప్రాంజలిం) 

పితా యాచనావూర్వాకం దిశతి చే ద్య స్ప్వీకరోతి స సంపతి స్వాభిమతస్య స్వయ మర్జీ భవత్రిం- 

(పతితం భువి “అంకే భరళ మారోపే' తి స్థీతి ర్న లబ్దా, కుసుమశయ్యాపి కఠినీబవే దితి 

మత్యా ఉత్సంగ నీవ పీతా శాయితః, స నం'పతి స్థలే పకితః. (దదర్శ రామో దుర్షర్శం) దత్తాం 

దృష్టి మనాకృష్య స్థితస్య రామస్య దర్శనాఒ౭యోగ్యతయా స్థితం. యద్వా, (దుర్దర్శం) 

జటిలత్వాదీవేషేణ స్నేహితజనస్య దుష్పే)క్షం. (దుర్దర్శం) దుఃఖేన ద్రష్టుం యోగ్యం, కృచ్చే ణా- 

ప్యభిజ్ఞాతు మయోగ్య మితి యావత్, (యుగాంతే భాస్కరం యథా) న కేవలం రామస్య, 

సర్వస్యాపి జనస్య దుర్షర్శతయా స్థేత మితి భావః. యద్వా, (యుగాంతే భాస్కరం యథా). 

యుగాంతే భువి పతితం భాస్కర మివ స్థితం, అనేన వూర్వవ న్మహత్తర తేజోరాహిత్యం కాదృశా 

వస్థాఒనర్హత్వం చ వ్యజ్యతే. పాఠభేదః - (యుగాంతే భువి పకితం భాస్కరం యఖే త్యనేన) 

మహత్తర తేజోరాశిత్వం తాదృశావస్థానర్దత్వం చోచ్యతే. నను గంగాతీరే-“అద్య| పభృతి భూమౌ తు 

శయిష్కేఒహం తృణేషు వా, ఫలమూలాశనో నిత్యం జటాచీరాణి ధారయి న్నితి జటావల్కల- 

ధారణం (పతిజ్ఞాతం, వున ర్నవతితమే భరద్వాజదర్శనసమయే 'వసానో వాససీ కౌమే” ఇతి 

క్షామవస్తం ధృతవా నిత్యుచ్యతే ఆత తు “జటిలం చీరవసని మితి సిద్దవ దనూద్యతే. కథ మేతత్ 

సంగచ్చత? ఇతి చేత్, అతాహుః - (పకిజ్ఞాయాః రా(తౌ కృతత్యా దపరేద్యు ర్భరద్వాజదర్శ వా 

నంతరం జటావల్కలే ధృతవా నిత్యవిరోధ ఇతి. అయంచ దరిహారః వురైవాఒస్మాభిః 

(పతిపొదితః. ణా 
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కథంచి దఖివిజ్ఞాయ వివర్గవదనం కృశం, 

భ్రాతరం భరతం రామ: పరిజగాహ బాహునా. లి 

ఆభఘాయ రామ స్తం మూర్ధ్ని పరిష్వజ్య చ రాఘవః, 

అంకే భరత మారోప్య పర్యపృచ్చ తృమాహిత:. 3 

క్య ను తే౭భూ త్పితా తాత య దరణ్యం త్వ మాగతః, 

న హి త్యం జీవత (స్తస్య వన మాగంతు మర్హ సి. ళ 

చిరస్య బత వశ్యామి దూరా దృరత మాగతం, 

దుష్ప్రతీక మరబ్యేఒస్మిజ కిం తాత వన మాగతః. x 

కచ్చి ధ్ధారయతే తాత రాజాయ త్య మిహాగతః, 

కచ్చి న్న దీన స్పహసా రాజా లోకాంతరం గత, = 

కచ్చి తౌమ్య న శే రాజ్యం భష్టం బాలస్య శాశ్వతం. ౬౪ 

(కథంచి దితి.) కథంచి దభిజ్ఞాతత్వే హేతుద్వయం వివర్ణవదనం కృశమిత, ఆ 

ఆతిదుఃఖితస్య భరతస్య దుఃఖ మపనేతుం (పశ్నవ్యాజేన ధర్తా నుపదిశతి (క్వ న్విత్యాది.) 

తే పితా క్వ న్వభూ? దితి ప్రశ్నభంగ్యా లోకాంతరం గతః కిమితి సిద్ద్యతి. తత్ర హేతుః (యదితి.) 
తదుపపాదయతి (న హీతి.) జీవతః జీవతి, అనాదరే షష్టీ, వనం నాఒ=గంతు మర్ష్హసి, శుహ్రషణ 

పరత్వా దితి భావః, యద్వా, తస్య త్వద్విర హాఒసహిష్టుత్వా దితి, రామస్య (పశ్నాంతరసంబంధ 

దర్శనేన భరతో నోత్తర ముక్తవా నితి బోద్యం, ౪ 

(చిర స్యేతి) బతే త్యద్భుతే. “ఖేదానుకంపాసంతోషవి స్మృయామంతకే బతేి త్యమర:, 

-దూరాత్ దూరావస్థితకేకయనగరాత్, దుష్ప్రతీకం వై వర్ణ్యాదినా దురెయావయవం “అంగం 

1పతీకోఒవయవి మి త్యమరః, కిం కిమర్లం ? క x ( ఫ్రీ థి 

అస్మి న్నరణ్యే తవ కిం (పయోజనం? (ప్రయోజనం ద్వేధా సంభవతి - రాజని జీవతి 

తదాజ్ఞాయా మమ దర్శనం, రాజని మృతేఒస్య బాల్యేన బలవద్భి రపహృతరాజ్యత్వే వా. అద్య 
మాహ (కచ్చి దితి.) (ధారయత ఇతి) ప్రాణా నితి శేషః, యస్తాత్త్వ మిహాగతః తన్నా ద్రాజా ప్రాణా 
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(శ్రీరామేణ కుశల్మపశ్నవ్యాజేన రాజనీతిబోధనం) 

కచ్చి చ్చుశ్రూష"సే తాత పితరం సత్యవి|క్రమం. రి 

కచ్చి దశరథ రాజా కుశలీ సత్యసంగర :, 

రాజసూయాశ్వ మేధానా మాహర్తా ధర్మనిశ్చయ:, లా 

స కచ్చి దృాహ్మణో విద్యాణా ధర్మనిక్యో మహాద్యుతిః, 

ఇతొకూణా మువాధ్యాయో యథావ తాత పూజ్యతే. డా 

నా తాత కచ్చి త్కౌసల్యా సుమి|తా చ ప్రజావత్తీ, 

సుఖినీ కచ్చి దార్యా చ దేవీ నందతి కైకయీ. ౧౦ 

ననన య. 

ఛారయతే కచ్చిత్? రాజా జీవతిచే త్తా మృతాగచ్చంతం న సహేతేతి భావః. కచ్చి న్న ధరత ఇతి 

పాఠాంతరం = తదా, దేహం ధారయితుం న శక్నోతి కచ్చి? దిత్యర్థః, ద్వితీయం పక్షం (ప్రశ్న 

ద్వయేన దర్శయతి (కచ్చి దిత్యాది.) రాజ్యం (భష్టం న కచ్చిత్ 9 [పజానురాగో విద్యతే కచ్చి లి 

-దిత్యర్థః, ey 

(కచ్చి చ్చుశూషస ఇతి) సితృశుశూసా౭నాదరేణ కి మాగతో సీకి పక్షాంతరం, ౭ 

అథ రాజ్ఞ ఆరోగ్యం పృచ్చతి (కచ్చి ద్రశరథ ఇతి) కుశలీ అనామయః, రాజ్ఞో వ్యాధిపరి 

యూత తా తత్కథనాయ కి మాగతోసేతి పక్షాంతరం, సత్యసంగరః సత్య పకిజ్ఞః, సత్య| పతిజ్ఞాం 

'పేక్ష్య పశ్చాత్తాపేన కి మకుశలం |పాప్త? ఇతి హార్డ్ భావః, (కచ్చి దితి) ఆహర్తా సంపాదయితా, 

క ర్తేతి యావత్, ధర్మే నిశ్చయో యస్య స ధర్మనిశ్చయః, లా 

(న కచ్చిదితి,) సః సిద్ధః, (బాహ్మణః (బహ్మవిత్, తదటీతే తద్వేదే త్యణ్. విద్వాక్షా 

సర్యవిద్యాసు కుశల;ః, ధర్మ నిత్య విజ్ఞానానుగుణ మనుక్ధాతే త్యర్థః. మహాద్యుతిః తతత 

[బహ్మవర్చసయు క్రః, ఇక్ష్వాకూణా ముపాధ్యాయః కులగురు ర్వసిష్టః, యథావత్ యథావూర్వం 

తాతవత్, సంవూజ్యతే బహుమన్యతే ? ౯ 

(సా తాతేకి.) సా వూర్వం దుఃఖితతయాఒనుభూతా, కౌసల్యా, సుఖినీ కచ్చిత్ ? |పజావతీ 
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కచ్చి ద్వినయసంపన్న : కులపుత్రో బహు శుతః, 
అనసూయు రనుదష్టొ సతత స్తే పురోహితః. ౧ 

కచ్చి దగ్నిషు తే యక్తో విధిజ్ఞో మతిమా నృజు:, 

హుతం చ హోష్యమాణం చ కాలే వేదయతే సదా. ౧=: 

కచ్చి దైవాజా పితా మాతగా ర్గురూజా పితృసమా నపి, 

వృద్ధాంశ్చ తాత వైద్యాం శ్చ బాహ్మణాం శ్చా౭౬ఖిమన్వ సె. ౧౭. 

స్నుపజాః సుమి(త్రా చ, సుఖినీ కచ్చి దిత్యన్వయః, ఆర్యేతి స్వమాతు రపి బహుమానో క్రిః, క్లై కేయీ-. 

నందతి కచ్చిత్ ? రాజ్యలాభేనేతి శేషః. ౧. 

(కచ్చి ద్వినయసంపన్న ఇతి.) వినయసంపన్నః నిరహంకారః, కులవు[తః సతుల 

(పనూతః, బహు (శుత మవధారణం యస్య స తథా, అననూయుః, ఛాందస ఉ(పత్యయ:.. 

అన్నుదష్టా వసిష్టోపదిష్టానా ముపదష్టా, తే వురోహిత ఇత్యనేన రామస్య సుయజ్ఞ ఇవ భరతస్యాపి 

(పాతిస్వికః కశ్చిత్ పురోహితోఒస్తీతి గమ్యతే. సుయజ్ఞ వీవోచ్యత ఇత్య ప్యాహుః, సత్కృతః 

వూజితః కచ్చి దిత్యన్వయః. అనేన వురోహిత స్సదా సత్మ్కర్తవ్య ఇతి శిక్షితం. వవ ముత్తర్మతాపి. 

రూజనీయం. రాం 

'పితృవ్యవుతే సాపత్నే పరనారీసుతేషు చ, వివాహదానయజ్ఞాదౌ పరివేదో న దూషణ” మితి. 

స్మరణా ద్ద ్వైమాతురే ప్వ్పధివేదనదోమాభావా ద్యజ్ఞైపి కృత ఇత్యారోప్య పృచ్చతి (కచ్చి దగ్ని 

స్వెతి) అథవా అగ్ని ష్వగ్నికార్యేషు యుక్త స్పావధానః, నియుక్తో వా అగ్నిశుశూాషణపర 

ఇత్యర్థః. విధిజ్ఞ: అగ్నిహో[తాద్యశ్యమేధాంత సకలయాగవిధిజ్ఞ 8, మతిమాకా ఊహాపోహాదికల్పన.. 

చతుర, బుజాూః (పత్యక్షపరోక్షయో రేకరూవానుష్టానవాకా వీకరూపకరణ త్రయ ఇతి వాఒర్థః, 

వురోహిత ఇతి శేషః, కాలే త త్తద్దోమకాలే, వేదయతే తుభ్యం జ్ఞాపయత కచ్చిత్ ? అ క 

(కచ్చిద్చైవా నితి) అభిమన్యు సే బహుమన్య సే, దేవేషు బహుమతి ర్యజ్ఞాది భి రారాధనం,.. 

పితృషు మాతృషు చ వచనకరణశు శూషణే. భృత్యా నితి పాఠే - తత బహుమతి ర్జానం, గురు: 

ష్యునువ ర్తనాభిమతకర ణాది, పితృసమేషు జ్ఞాతి ష్వర్థదానం, వృర్ధాదిషు నమస్కారాది. వృద్దాః 

జ్ఞానశీలవయోభిః, విద్యా వమాం సంతీతి వైద్యాః విద్వాంసః, తాకా, (బాహ్మ ణాక్షా (బహ్మవిదః.. 
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(శ్రీరామేణ కుశల ప్రశ్నవ్యాజేన రాజనీతిబోధనం) 

ఇష్వస్ర్రవరసంపన్న మర్థశా స్ర్రవిశారదం, 
సుధన్వాన ముపొధ్యాయం కచ్చి త్యం తాత మన్యసే. ౧౪ 

కచ్చి దాత్మసమా శూరా శుతవంతో జితేంద్రియా:, 

కులీనా శ్చేంగితజ్టాశ్చ కృతా స్తే తాత మం|త్రిణ:. ౧౫ 

మం|కో విజయమూలం హి ా రాజ్ఞాం భవతి రాఘవ, 

సుసంవృతో మం|తధరై రమాశ్య శ్శాస్త్రకోవిదైః. ౧౬ 

కచ్చి న్నిద్రావశం నైషీ: కచ్చి త్కాలే (పబుధ్యసే, 

కచ్చి చ్చాపరరా[కేషు చింతయ స్యర్ధనైపుణం. ౧౭ 

-యద్వా, వై ద్యాక భిషజః, తేషాం బహుమతిశ్చ ధనాదినా పరీతోషణం, (బాహ్మణానితి జొతిమాత్ర 

పరో వా, తదా విద్యాశీలాదిక మపరీక్ష్య (బాహ్మణత్వమ్మాతేణ యథాయోగ్యం బహుమానం 

వివక్షితం. ౧౩ 

(ఇష్వ(స్త్రువరసంపన్న మితి) ఇషవః అమంతకా బాణాః, అస్తాణి సమంథతకాః, వరశబ్దః 

(పత్యేక మభిసంబధ్యతే. అర్హ శాస్త్రం నీతిశాస్త్రం, సుదన్వానం సుధన్వనామకం, ఉపాధ్యాయం 

-ధనురేదాచార్య౦, మన్యసే బహుమన్వసే, ౧౪ ప వీ రీ ఫ్రీ 

(కచ్చి దాత్మ సమా ఇతి) ఆత్మసమాః విశ్వసనీయా ఇతి యావత్. శూరాః ధీరాః ఇతి 

యావత్. శుతవంతః నీ , జః *శుతం శాస్రావధృతయో' రిత్యమరః. జితేంద్రియాః పరై 

రలోభనీయా ఇతి యావత్. కులీనాః 'పామాణికకులోత్పన్నా ః, తే త్వయా. ౧౫ 

వీకాదృశమం తకరణే కిం కారణం? తతాహ (మంతి ఇతి) సుసంవృతః సుతరాం గుప్తః, 

శాస్త్రుకోవిదై ః నీకిశాస్త్రునివుత్తైి మంతధరై రమాత్యై స్పుసంవృతో మంతో హి విజయమూలం 

భవతీ త్యన్వయః, ౧౬ 

(కచ్చి న్నిదావశ మితి.) అర్ధనైవుణం అర్థవిషయసా సామర్థ్య మితి యావత్, ౨8 
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కచ్చి న్మంత్రయసే నైక: కచ్చి న్నబహుభి స్పహ, 

కచ్చి త్తే మంత్రితో మంత్రో రాష్ట్రం న పరిధావతి. ఆలా 

కచ్చి దర్ధం వినిశ్చిత్య లఘుమూలం మహోదయం, 

వ(ప్ర మారభసే కర్తుం న దీరయసి రాఘవ. : ౧౯ 

కచ్చి తే సుకృతాన్యేవ కృతరూపాణి వా పునః, 
విదుస్తే సర్వకార్యాణి న కర్తవ్యాని పార్థివాః. ౨౦ 

కచ్చి న్న తర్కైై రుక్యా వా యేచాఒప్యపరికిీ ర్రితాః, 

త్వయా వా తవ వాఒమాత్యై ర్చుధ్యతే తాత మం త్రితం. ఎం. 

(కచ్చి న్మంతయస ఇతి) నీకో న మంత్రయసె కచ్చిత్? ఏకేన మంతే (కయమాజే' 

తస్య కుత్రచి దభినివేశేన గుణాగుణయో ర్యాథార్థ్య గహణం న సిద్ద్యే దితి భావః. బహుభి సృహ 

న మంతయసే కచ్చిత్? బహుభి స్సహ మంతణేపి (ప్రథమం తావ దెకమత్యం న ఘటతే, 

మంతభేదశ్చ భవే దికి భావః, రాష్టం జనపదం, న పరిధావతి న వ్యాప్నోతి. వూర్యం 

మంతసంవరణ మన్యహేతుతయో క్షం, అత్ర తు స్యతం ఉతయోచ్యత ఇతి న వునరుక్తిః. ౫౮ 

(కచ్చి దర్థ మితి) లఘుమూలం లఘుసాదనం, మహోదయం మహాఫలం, అర్థం కార్యం,. 

వినిశ్చిత్య క్షిప మారభసే కచ్చిత్? న దీర్హయసి న విళంబసే కచ్చిత్? వవ మన్వయవ్యతి 

రేకాభ్యాముక్తం. “కిస మకియమాణస్య కాలః పిబతి సంపది ఇతి భావః. డా 

(కచ్చి త్తే సుకృతానితి.) పొర్థీవాః సామంతనృపాః, తే నర్వకార్యాణి మంత్రిత సర్వకార్యాణి, 

సుకృతాన్యేవ సునిష్పన్నాన్యేవ, విదుః కచ్చిత్? కృతరూపాణి కృత పాయాణి వ్యా క్షిప్రమేవ 

ఫలోన్ముఖానీతి యావత్, కర్రవ్యాని న విదుః? మంతేణ క ర్రవ్యతయా నిశ్చితాని కరణాత్ పూర్వం. 

న విదు? రిత్యర్థః. 2౦ 

(కచ్చిన్నేతి.) మంత్రితం కార్యం, త్వయా వా, తవాఒమాత్త్యై ర్వా హేశుభిః, తరై్కః ఊహైః, 
యుక్తా వా అనుమానేన వా యే చా ప్యపరికీ ర్తితాః అనుక్తా ఇంగితాదయః, తైర్వా న బుధ్యతే- 

కచ్చిత్? పరై రితి శేషః, భవా భవదియామాత్యాశ్చ “= _ ర్లవి సహ్యస్థానాని. 
సూక్ష్మాణ్యపి స్థగయంతి కచ్చి? దిత్యర్థః. శి య. 
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(శ్రీరామేణ కుశల(పశ్న వ్యాజేన రాజనీతిబో ధనం) 

కచ్చి తృహ సాంక్ మూర్గాణా మేక మిచ్చసి పండితం, 

పండితో హ్యర్థ కృ చ్చేషు కుర్యా న్ని (శేయసం మహాడ్, వమ 

సహ్మసాజ్యపి మూర్ధాణాం య ద్యుపాఫే మహీపతిః, 

అథవా ప్యయుతాన్యేవ నాస్తి తేషు సహాయతా. b (p 

ఏకో వ్యమాత్యో మేధావీ శూరో దక్షో విచకణ:, 

రాజానం గాజమా[క్రం వా పాపయే న్మహతీం (శ్రియం. దా 

కచ్చి న్నుఖ్యా మహత్స్వేవ మధ్యమేషు చ మధ్యమాః:, 

జఘన్యాస్తు జఘన్యేషు భృత్యా: కర్మసు యోజితా:. విగ. 

అమాత్యా నుపధాతీతాక పితృమైతామహాం చ్చుచికా, 

(శేషాకా ; శేస్టేషు కచ్చి తంం నియోజయసి కర్నసు. ౨౬. 

తనన ఇలానా యనా జు నలానానా నాలాలో. అవన ా నాలనాడా దాకా వంటరాయాాననవాన వసా నాలుకా ని చాయానానగారాపోనమొ్తాడాచడాలుణా రాటు న్తడతననతటాననననిరరాలాలచ చాల చలు య కానరావు తాతా రాజాకు యాలాల రారారా నును వలంనమాక చానా యా సదా ద కలాలు వవనిటములానును ఎలు 

(కచ్చి తృహసా దితి.) మూర్జాణాం సహ్మసాత్ మూర్చసహ్మసం పరిత్యజ్యాపి, ల్యబ్లోపే. 

పంచమీ. పండితం విమృుశ్యకారిణం, ఏకం ఇచ్చసి కచ్చిత్ ? పండితపరిగహే హేతు మాహ 

(పండిత ఇతి.) అర్థ కృచ్చేఏషు కార్యసంకటేషు. పాఠాంతరం = ఆర్థకృచ్భే)షు ఆర్థసంకటేషు, 

మహ న్నిశేయసం మహ దై శ్వర్యం, _పాపయే దిత్యర్థః. పాఠాంతరం మహ న్నిశ్రేయసం. 

ఆవ్యభిచరి తఫల సాధనోపాయం, కుర్యాత్ ఉపదిశే దిత్యర్థః. వివి. 

వవ మన్వయే నోపపాద్య వ్యతిరేకముఖే నోపపాదయతి (సహ్మసాణీతి.) ఉపాస్తే ఆ(శ్రయతి, 

సంగృహాతీత్యర్థః. నాస్తీ తస్మాత్ వూర్వం తథాపీ త్యుపస్కార్యం, సహాయతా మం, తోపాయసహా. 

యత్వం, పండితశబ్దార్థం వివృణ్వ న్నాహ (వక ఇతి మేధాఒస్యాస్తేతి మేధావీ, అస్మాయామేధా" 

(సజో విని రితి వినిః, రుటితి పరోపన్య స్తార్గ గ హణపటు రిత్యర్థః, శూరః స్టిరబుద్ధిఃః, దక్షః 

విచారసమర్థః, విచక్షణః అభ్య _ఫనీతిశాస్ర్రః. ౨౩-౨౪ 

(కచ్చి న్ముఖ్యా ఇతి.) ముఖ్యాః భృత్యాః, మహత్సు ముఖ్యేష్వేవ, కార్యేషు పచన. 
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కచ్చి న్నోగేణ దండేన భృశ ముద్వేబితపజం, 

రాష్ట్రం తవాఒనుజానంతి మం|త్రిణ: కైకయీసుక. ౨౭ 

కచ్చి త్వాం నాఒవజానంతి యాజకా: పతితం యథా, 

ఉఊగ(ప్రతిగటాతారం కామయాన మీవ ప్రియః. ౨౮- 

ఉపాయకుశలం వైద్యం భృత్యసందూషబే రతం, 

శూర మైశ్యర్యకామం చయోన హంతి స వధ్యతే. వా 

పరివేషణాదిషు, కచ్చి న్నియోజితాః ౪ న తు హీనేషు కార్యేషు. మధ్యమాః జాత్యాదినా మధ్యమా 

భృత్వ్యాః, మధ్యమేప్వేవ కార్యేషు శయ్యాసనానయనాదిషు, నియోజితాః? న తూత్తవమాధమ 

"కార్యేషు. జఘన్యాః జాత్యాదిహినాః భృృత్యాః, జఘన్యే ప్వేవ కార్యేషు పాద్మపక్షాళన పాదుకా 

నయన పాదసంవాహనాదిషు, నియోజితాః ? న తూత్తమమధ్యమేష కార్యేషు యోజితాః కచ్చిత్? 

"అన్యథా మహ ద్వైశసం భవే దితి భావః. భృశ్వ్యేషూ క్రం న్యాయ మమాత్యే ష్వతిదిశతి (అమాత్యా 

.నితి.) ఉపధాతీకాణ స్వవ్యతిరి క్తే ప్వర్ధాద్యుపాధిరహితాక, యద్వా, సుపరీక్షాతీతాన్ “ఉపధా 

సుపరీక్షా స్యా' దితి వై జయంతీ. కశ్లాఘ్యవస్తాభరణాదికం వురుషముఖేన సం, పేష్య అంతఃవుర 

'పేసషితం పరరాజ[పేషిత మితి (పలోభ్య పదీక్షాం కుర్వంతి రాజానః. తా మతీతా నిత్యర్థః. 
A 

పితృపైతామహాక్షా కుల [క్రమాగతాక్షా, గుచిక్షా కరణ తయశుద్ధియుక్తాళా. 2-౨౬ 

(కచ్చి న్నోగ్రేజేతి) తవ ఉగ్రేణ దండేన, ఉద్వేజితప్రజం పీడితప్రజాయు క్రం, రాష్ట్రం రాజ్యం, 

మం|త్రిణః నాఒనుజానంతి నాఒనుమన్యంతే కచ్చిత్ ? రాజానం త్వాం ఉ(గదండా న్నివర్తయంతి 

కచ్చి? దిత్యర్థః, (కచ్చి తా మితి.) ఉ(గ(పతిగహితార మిత్యుపమానోపమేయయో సాధారణ 

విశేషణం. ఉగేణ దండోపాయేన అదండ్యేభ్యో ధనగహణం కుర్వంతం త్వాం, ఉ్మగ్మపత్మిగహే 

తారం-ఉ(గేణ దుర్గానేన ధన్నపత్యిగహీతారం, పతితం యష్టుకామం పతితం, యాజకా బుత్విజ 

ఇవ. ఉగేణ కర్మణా బలాత్కారేణ, _ఫత్మిగహీతారం కామయానం పురుషం, స్ర్రియ ఇవ చ 

నావజానంతి కచ్చిత్? (పజా ఇతి శేషః. (పజావమానహేతుభూతం న్యాయాతికమేణ ఉగ 

కరగహణం త్వయి నాఫి కచ్చి ? దితి భావః, ౨6-౨౮ 

(ఉపాయకుశల మితి.) ఉపాయేషు సామాద్యుపాయెషు, కుశలం నివుణం, వైద్యం 

కణిశోక్తకుటిలనీతి విద్యావిదం, పాఠాంతరం - చాణక్యా ద్యు క్రకుటిలనీతిశాస్ర్రవిదం. భృత్య 
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(శ్రీరామేణ కుశల పశ్న వ్యాజేన రాజనీతిబోధనం) 

కచ్చి ద్ధ్భృష్టశ్చు శూరశ్చ మతిమాకా ధృతిమాం చ్చుచి:, 

కులీన శ్చాఒనురక్తశ్చ దక. సేనాపతి: కృతః. 36- 

బలవంతశ్చ కచ్చి త్తే ముఖ్యా యుద్ధవిశార దాః, 

దృష్టోపదానా వికాంతా స్త్వయా సత్కృత్య మానితా:, తిన 

కచ్చి దృలస్య భక్తం చ వేతనం చ యథోచితం, 

సంప్రాప్రకాలం దాశవ్యం దదాసి న విళంబసే. శి౨: 

సందూషణే రతం - అంతరంగభృత్యానాం సందూషణే అసద్దొషోద్దాటనేన తద్విఘటనే రతం,. 

శూరం రాజహింసనేపి నిర్భయం, ఐశ్వర్యకామం [కమేణ రాజై శ్వర్యాకమణకామం చ, పురుషం. 

యో నహంతి, స రాజ్ఞా తేనైన వధ్యతే రాజ్యాత్ [భష్టో భవతీత్యర్థః, వీవంవిధః పురుష 

_స్వత్సన్నిధౌ న వర్తతే కచ్చి? దిత్యర్థః. ౨౯" 

సంగాహ్యసేనాపతిగుణా నాహ (కచ్చి ద్భృష్ట ఇతి.) హృష్యకితి హృష్టః, రాజకృత. 

సత్కారేణ సంతుష్టః. యద్వా, ధృష్ట ఇతి పదచ్చేదః. ధృష్టః వ్యవహారేషు (పగల్నః, శూరః 

పరన్నిగహపరః. మతిమాకా త త్తతృమయానుగుణస్వపర సేనావ్యూ హ తద్భెదన సేనానయనాది. 

చతురబుద్ధియు క్తః, ధృతమాజ విపది (పశ ఫ్రథధైర్యః, శుచిః బాహ్యాభ్యంతర శుద్ధియు క్రః. 

యద్వా, శుచిః స్వామిని సవిశ్వాసః, కులీనః సత్కుల్మపసూతః, అనురక్తః స్వస్మి న్నిరవధిక 

(పీతిమాళ దక్షః కార్యకుశల:, వవంవిధ స్పేనాపతిః కృతః కచ్చిత్? తాదృశం వూర్వసేనాపతిం 

విహాయాఒతాదృశ మన్యం న పరిగృహితవా నసి కచ్చి? దిత్యర్థః. 3౦: 

(బలవంత ఇతి.) బలవంతః అత్యంతబలాః, తే (ప్రసిద్దాః, ముఖ్యాః గణముఖ్యాః, 

యుద్దవిశార దాః యుద్ధే సమర్ధాః, దృష్టం సాక్షాత్మృతం, అపదానం పూర్వవృత్తం పౌరుషం 

యేషాం తే తథోక్తాః, వి(క్రాంతాః శూరాః “శూరో వీరశృ విక్రాంతి ఇత్యమర :. సత్కృత్య 

మానితాః పారితోషికదానవూర్వకం క్లాఘిళాః కచ్చిత్ ? 3౫ 

(కచ్చి దృలస్యేతి) బలస్య సైన్యస్య, సంపా ప్తకాలం కాలపాప్తం, దాతవ్యం త త్రత్కాలే 

దేయం, భ కం అన్నం, వేతనం (పతిమాసం దేయాం భృతిం చ, యథోచితఐ త త్తత్కార్యోచితం,.. 
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కాలాతిక్రమణా చ్చైవ భక్త వేతనయో ర్భృకతాః, 

భర్తుః: కుష్యంతి దుష్యంతి సోఒనర్థ స్పుమహాక స్మృతః. ఈతి 

కచ్చి తృర్వేఒనురక్తా స్వాం కులపుతా: ప్రధానత:, 

కచ్చిత్ ప్రాణాం స్తవా౭_ర్థెషు సంత్యజంతి సమాహితా:. తళ 

కచ్చి జ్ఞానపదో విద్వాకా దతీఇ: |ప్రతిభానవాకా, 

యథోక్తవాదీ దూత స్తే కృతో భరత పండితః. 3౫ 

కచ్చి దష్టాదశా౭న్యేషు స్వపతే దశ పంచ చ, 
(తిఖి స్ర్రభి రవిజ్ఞాతై ర్వేత్సి తీర్థాని చార కై:. ౩౬ 

దదాసి న విళంబసే కచ్చిత్ ? కాలాతికమణం వినా దదాసి కచ్చిత్.) లా 

విళంబే దోష మాహ (కాలాతికమణా దితి) భృతాః భృతిజీవినః, భటా ఇతి యావత్, 

భర్తుః కుహ్యంతి భర్తారం (పతి కుహ్యంతి, దుష్యంతి కోపేన వికృతా భవంతి స వికారః, 

సుమహా ననర్హ స్మృతః, అనర్థకరో భవే దిత్యర్థః. ౧౩ 

(కచ్చి త్సృర్య ఇతి.) కులవుత్రాః క్షకతియకుల(పసూతాః, జ్ఞాతయ ఇతి వా, (పధానతః 

1పధానాః, సార్వవిభ క్రక ప్రసిః. 9౪ 

(కచ్చి జ్ఞానపద ఇతి.) జానపదః స్వజనపదభవః, పరజనపదభవశ్చేత్ పక్షపాత 

మాచరేక్, విద్వాళు పరాభిపాయజ్ఞ ః, దక్రిణః సమర్థః, (పతిభానవాళ (పత్యుత్సన్న మతిః, 

పరోక్రస్వాఒవిళంబ ముచితో త్రరజ్ఞ ఇతి యావత్, యథోక్రవాదీ ఉక్త మనతికమ్య సందేశ 

1పతి సందెశవచనశీలః, కార్యోపయోగితయా బహుముఖం వ్యాహరన్నపి స్వామ్యు క్త మజహదేవ 

వ్యవహ ర్తేతి యావత్. పండితః పరిచ్చేత్తా పరిచ్చేదో హి పాండిత్య మిత్యు క్తేః. 6౫% 

(కచ్చి దష్టాదశాఒన్యే ష్వితి) అన్యేషు పరపక్త్ష్తేషు, అమ్హాదశ తీర్థాని, స్వపక్షే పంచదశ 

తీర్థాని చ, అవిజ్ఞాతై ః పరస్పర మత్ర్యైశ్చా౬ విజ్ఞాతె £, విజ్ఞాతత్వే తేషాం సాంకేతిక వ్యవహార: 

(పాదుష్ట్యాత్, వకస్మి౯ త్ (తిభి 'స్రుభిః, చారకై: వేషాంతరధారభి శ్చారైః, కృత్తిమారి 

కపత్యయః. వేక్సి కచ్చిత్ ? వీతాని న్యాయతోఒన్యాయతో వా (పవర్తంత ఇతి జానాసి కచ్చి? 
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(శ్రీరామేణ కుశల్మపశ్నవ్యాజేన రాజనీతిబోధనం) 

కచ్చి ద్వ్వాపొస్తా నహితాజా [పతియాతాంశ్చ సర్వదా, 

దుర్చులా ననవజ్ఞాయ వర్త సే రిపుసూదన. 3౭ 

చిత్యర్థః. తానీమా న్యష్టాదశ నీకిశాస్త్రోక్తాని తీర్జాని - మంత్రి వురోహిత యువరాజ సేనాపతి 
. దౌవారికాఒం౦తర్వంశిక కారాగారాధికృతా=_ర్థ సంచయకృ త్క్మార్యనియోజక (పాడ్వివాక సేనా 

నాయక నగరాధ్యక్ష కర్మాంతిక సభ్య ధర్మాధ్యక్ష దండపాల దుర్గపాల రాష్ట్రాంతపాలా:, వష్వేవ 

మంతి పురోహిత యువరాజ వ్యతిరిక్తాని స్వపక్షే పంచదశ తీర్చాని,' మంత్రి వురోహిత యువరాజ 

సేనాపతయః (ప్రసిద్దాః. దౌవారికః అంతఃపురాది ద్వారరక్షణాధికృతజననిర్యాహకః, అంతర్వం 

శికః అంతఃవురకార్యనిర్యాహకక కారాగారం అపరాధినాం బంధనగృ్భహం, త తాఒధకృతః 

కారాగారాధిక్యతః, అర్థ సంచయకృత్ ధనాధ్యక్షః, కార్య నియోజక: రాజాజ్ఞాయాః బహిః (పచార 

కరా, (పొడ్నివాకః వ్యవహార పష్టా. తల్లక్షణ ముక్తం 'నివాదే పృచ్చతి (పశ్నం వత్మిపశ్నం 

తథైవ చ (సియవూర్వం [పా గ్యదతి పాడ్వివాక వ్రతః స్మృతి ఇతి. సేనానాయకః సేనాయాః 

-భృతిజీవనాదిదానాధ్యక్షః, నగరాధ్యక్షః ర్మాతా నగరశోధన నగరద్వార్మపాకారాదిరక్షణ 

సంవిధానాదికర్తా, కర్మాంతికః కార్యాంతే నేతన్న గాహిణాం సైనికవ్యతిరిక్తానాం సర్వేషాం రాజ్ఞ 

స్సకాశా దేకధా స్వయం వేతనం గృహీత్యా |పత్యేకం త ద్యో దాపయతి సః. సభ్యః (పతిదినం 

సభాలంకరణ రాజమంత్రిపభృతి సముచికాసనవిధాన సభ్యానయనాఒసభ్యనిరోధన యథోచిత 

నివేశన సభానిశ్శబ్దీకరణ సభారక్షణాదివిధాయిజననిర్వాహకః, ధర్మాధ్యక్షః దాయభాగాది 

విషయే వివాదం కుర్వతాం వివాదపదవిశోధనవూర్వకం యథాధర్మశా(స్ర్రం వివాదశమనకరః, 

దండపాలః పరస్వాపహరణాద్యపరాధకారిణాం రాజాజ్ఞాపకారేణ కరశిర శ్చేదాది విధాయిజన 

నియోజకః, దుర్గపాలః గిరిజలవనాదిదుర్లసంతతర క్షకజన నిర్వాహక £, రాస్ర్రాంచవాలః స్వరాష్ట్ర 

సేమాంతే సర్వాసు దిక్షు పరరాజ్మాకమణాదినివారణాయ సదా తదక్షణం కుర్వతాం నిర్వాహక, 

స్వకీయమంతివురోహితయునరాజా న పరీక్ష్యాః. తేషాం సదా స్వసమీపవ ర్తిత్వేన తత్ప్వభావన 

"స్వేనైవ జ్ఞాతత్వాత్. తథోక్తం నీతిశాస్త్రే “చారాళ దనిచారయే త్తిర్థే హ్వాత్మనశ్చు పరస్య చ, 

పాషండాదీ నవిజ్ఞాతా నన్యోన్య మితరై రసి, మంత్రిణం యువరాజం చ హిత్వా స్వేషు వురోహితి 

మితి. స్వేషు మండత్రిణం యువరాజం వురోహితం చ హిత్వే త్యన్వయః. వీషాం తీర్ధ శబ్దవాచ్యత్వ 

ముక్తం హలాయుధే “యోనా జలావతారే చ మంతా ద్యష్టాదశస్వపి, వుణ్యక్షేతే తథా ప్మతే 

తీర్థం స్యా ద్దర్శనే ష్వపేి తి. 2౬ 

(కచ్చి ద్య్వ్యపాస్తా నితి) వ్యపాసాకా నమ్మాసితాజు, | పతియాతాకా పున రాగతాక, ఆహితాకా 
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కచ్చి న్నలోకాయతికాక * బాహ్మజాం స్తాత సేవసే, 
ఆనర్థకుశ లా హ్యూతే ఛాలా: పండితమానిన:. శిలా 

ధర్మ శాస్తేంము ముఖ్యేషు విద్యమానేషు దుర్చుభా:, 

బుద్ధి మాన్వీకుకీం పావ్య నిరర్థం |ప్రవదంత తే. త్రి 

శ తూఃT, దుర్చలా ననవజ్ఞాయ వ ర్తసే కచ్చిత్ దుర్చలా ఇత్యవజ్ఞాం కృత్వా న వర్తసే కచ్చి?" 
చితి భావః. (పతియాన మవష్టంభ మంతరేణ న సంభవతీ3ి మత్వా తేషు సావధానతయా 

ఫ్థాతవ్య మితి భావః, ౬. 

(కచ్చి న్న లోకాయతికా నితి.) లోకాయతికాళా - లోకే ష్వాయుతం వి సృృతం లోకాయతం.. 
(పత్యక్ష[పమాణం. యద్వా, లోకాయత శబ్దాభ్యాం [పత్యక్ష మనుమానం చోచ్యతే. లోక్యతే 
సాక్షాత్క్రియతేఒనేనేతి లోకః |పత్యక్ష(ప్రమాణం, ఆ సమంతాత్ వ్యాప్య ధూమాదిసమీపవర్తి. 
వహ్న్యాది ర్యత్యతే గృహ్యతేఒనేనే త్యాయత మనుమానం. తదేషా మస్తీతి లోకాయతికాః, అత 
ఇనిఠనా వతి ఠక్షాపత్యయః, నాస్తికాః బౌద్ధచార్వాకాదయః, తాకా బాహ్మణాకా న సేవసే. 
కచ్చిత్? అసేవాయాం హేతు మాహ (అనర్ధేతి.) అర్థేషు తత్త్వార్థేషు, కుశలాః యథావద్ జ్ఞానవంతః,. 
తేన భవంతీ త్యనర్గకుశలాః, యద్వా, అనర్థః ధర్మానుష్టానశద్ధావె కల్య తన్మూలక సజ్జన 
బహిమ్మార నరకపతనాదిః, తత కుశలాః, దుర్చోధనేన తత్సంపాదకా ఇత్యర్థః, బాలా? 
త త్త్వజ్ఞాన విరోధ్యజ్ఞానయుక్తాః. అథ చ పండితమానినః, అపండిత మాత్మానం పండితం 

మన్వానాః, చీతే అనర్థకుశలా హి, ఉల” 

అనర్గకుశ లత్వమేవోపపాదయతి (ధర్మశాస్త్రే ష్వితి.) దుర్చుధాః వేదమార్గవిపరీతబుద్దయః... 
తే, ముఖ్యేషు తామసస్మ్కృతి వురాణాదిన్యావృ తేషు సాత్వికమహర్షి పణీతేషు నజ్జనాదరణీయేసు,. 
ధర్మశాఫ్టేషు ధర్మపమాపక శాస్ట్రేషు, విద్యమానేమ తత్సంపదాయ పరంపరయా పఠ్యమానేషు- 
సత్సు, ఆన్వీక్షకీం బుద్ధిం (పాహ్య శుష్కతర్కవిషయాం బుద్ధి మాస్థాయ, నిరర్ధం నిష్ప్రయోజనం... 

(పవదంతి 'ఆర్షం ధర్మోపదేశం చ వేదశాస్తాఒవిరోధినా, య స్తర్కేణాఒనుసంధత్తేన ధర్మం: 
వేద నేతరి ఇతి స్మృతేః, గ 

* (బాహ్మ ణాకా - [బాహ్మ ణా యథా సేవసే తథా, 
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(శ్రీరామేణ కుశల పశ్నవ్యాజేన రాజనీతిబోధనం ) 

వీరై రథ్యుషితాం పూర్ణ మన్నాకం తాత పూర్యకైః, 

సత్యనామాం దృఢ హస్త్యశ్యరథసంకులాం. ళం 

(బాహ్మతజె: కత్రియై ర్వైశ్యై స్ప్వకర్మనిరత్రె స్సదా, 

జికేందియై రృహోత్సాహై ర్భృతా మార్రై స్పహస్రశ;ః. ౪ 

ప్రానాదైరిఎ రై రషృతాం వైద్షజనాకులాం, 

కచ్చిక్ సుముదితాం సృితా మయోధ్యాం పరిరకుస్. v౨ 

కచ్చి చ్చిత్యశ తై దుష్ట స్పునివిష్టజనాకుల:, 

దేవస్థానైః (పవాభిశ్చ తటాక శ్చోపశోభిత :. 9 

(1పహృష్టనర నారిక సృమాజోత్సవశోభిత ;, 

సుకృష్ణసీమా పశుమాకా హాంఫౌభి: పరివర్ణితః. ౪౪ 

అదేవమాతృకో రమ్య శ్యాపదై: పరివర్జిత:, 

పరిత్యకో భయె స్పర్వై: ఖనిఖి శ్చోపశోభిత:. ౪౫ 

పివర్దితో నరైః బాపై ర్మమ పూర్తై స్పురక్షిత:, 

కచ్చి జ్ఞనపద స్సీత స్పుఖం వసతి రాఘవ. ౪౬. 

(వీరై రిత్యాది) శ్లోక్కతయ మేకం వాక్యం. అయోధ్యాం సత్యనామాం పరిరక్షసి కచ్చిత్ ? 

సత్య నామాం - డాబుభాభ్యా మన్యతరస్యా మితి డాప్. అయోధ్యేతి నామ సత్యం యథా భవతి 

తథా రక్షసి కచ్చి? దిత్యర్థః. సత్యనామాత్వమూలం (విరెరద్యుషితా మిత్యాది.) తత్ఫలాని 

సత్యనామాత్యాదీని. అరైకః వూజైరః, తతహేతవ స్ప్వకర్మనిరతత్వాదయః. వై ద్యజనాకులాం - 

వై ద్యజనాః విద్వజ్ఞనాః, తైరావృతాం, సుముదితాం సుసంతుష్టజనా మిత్యర్థః. స్ఫితాం 

సద్భుద్దాం, భళి 

(కచ్చిచ్చి త్యశ తై రిత్యాది) శ్లోకచతుష్టయ మేకం వాక్యం, చిత్యశతై ః, చైత్యశతెరికి చ 

పాఠః - ఉభయ తా ప్యశ్వమేధాంత మహాయజ్ఞ చయన[పదేశ సమూహె రిత్యర్థ ః. సునివిష్ట 
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కచ్చి త్తే దయితా స్పర్వే కృషిగోరకుజీవిన :, 
వార్తాయాం సంశిత స్తత లోకో హి సుఖ మేధతే. ౪౮౭ 

టు నాడాను రాల నా నాలం కాదా అం దాలు ద కాలా ము వ ద. న. యు ము 

జినాకుల; నుపతిష్మితజనవ్యా ప్తః, సు పతిష్మితత్వం చ రాజన్యత్వనువృష్ట్యారోగ్యాదిదేశ గుణా 

కృష్ణచి త్రతయా దేశాంతర జిగమిషారాహిత్యేన తత్తైఎవాఒఒస క్రత్వం, దేవస్థానై ర్లేవాలయైః, ప్రపాభిః 

పానీయశాలాభిః, మార్షపవ ర్తితాభి రితి శేషః, పపా పానీయశాలికే” త్యమరః. తటాకై.ః సస్యాది. 
వృద్దినిమిత్తై; మహాజలాశమెః, సమాజోత్సవశళోభితః-సమాజై : ధర్మ నిర్ణయార్థ సభాభిః. యద్వా, 

నదీతటాకాదితీరవనేషు సమస్తవస్తువి కయసౌకర్యాయ  నిఖిలజనవిదితతయా కృతవారసంకేతః 

కృతాపణో వణిజాం సమూహ స్పమాజ ఇత్యుచ్యతే. యద్వా, సమాజయుక్షోత్సవశోభితః, సుకృష్ట 

సేమా, అకృష్ణా ఈషతృష్టా చ భూమిర్న త(తాస్తిత్యర్థః, యద్వా, సర్వదా సుకృష్ష పాయసేమా, 

అకృష్ణపచ్యభూమియు క్ర ఇత్యర్థః, పశుమాక్షా గవాజాదిపశు సమృద్దః, హింసాభిః ఈతిభి ష్షడ్చిః - 
“అతివృష్టి రనావృష్టి రూషి కా శృలభాః ఖగాః. అత్యాసన్నాశ్చ రాజాన ష్టడేతా ఈతయ స్మృతా" 

ఇత్యుక్తాభిః, పరివర్ణితః, యద్వా, పరస్పరహింసారహిత ఇత్యర్థః. అదేవమాతృకః దేవమాత్యక 

దెశరహితః, వృష్ట్యేకనిష్పాద్య సస్యకదేశరహిత ఇత్యర్థః. సరయూతీరస్థత్వేన సర్వతో నదీ. 

మాతృక ఇతి యావత్, “నద్యంబుజీవనో దేశో నదీమాతృక ఉచ్యతే, వృష్టినిమ్పోడ్య సస్యస్తు వి 

దేవమాతృకి ఇతి హలాయుధః. రమ్య: అరామాదిశోభితత్వేన రమణీయః. శ్యాపదై? వ్యా 

హెం్యసపశుభిః, పరివర్ణితః, భయై స్పర్వ్వైః భయహేతుభి శ్చోరాదిభి స్పర్ష్వైః, పరిత్యక్తః పరిత 

స్యక్తః, తత్పమీపదేశేసి చోరాదిభయం నాస్తీ త్యర్థః. ఖనిభిః రత్న సువర్ణరజతాద్యాకరై 8. 

“ఖని ప్రియా మాకర స్యా? దిత్యమరః. వునః కచ్చి చ్చబ్దేన | పతివిశేషణం ప్రశ్నా ఇతి గమ్యతే ల 

ఆద్యంతయోః (పయు క్రోఒబయం కుతోనాన్వేతి మధ్యతః, | పష్టవ్యతాయాం తుల్యాయాం కేనాఒర్థజరతీ 

(కమః, అదరాతిశయో అనేన శ్రీమత్కోసలగోచరః, గమ్యతే రఘునాథస్య ముక్తి ర్యేనా 

గీ యో. 

న 3 స 
గ్ 

౭.౬పిపీలికంి, ౪త్త్రంలడు. 

(కచ్చి జే దయితా ఇతి) కృషిగోర క్షజీవినః వ్లైశ్యాః, దయితాః కచ్చిత్ అర్ధసంపాదన.. 

ద్వారా అభిమతాః, వార్రాయాం [కయవి([క్రయాత్మ కవాణిజ్యే సతి, “వార్తా వా గింగితోదంత వాణిజ్యా, 

దిషు వర్ధతి ఇతి వైజయంతి, సంశతో. లోక; త్వత్సంశితో జనః, సుఖ మేధతే హి, వడం. 
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(శ్రీరామేణ కుశల పశ్నవ్యాజేన రాజనీకిబోధనం) 

తేషాం గు ప్తిపరిహారై: కచ్చి త్తే భరణం -కృతం, 

రవత్యా హి రాజ్ఞా ధర్మేణ సర్వే విషయవాసిన:. - లలా 

కచ్చిత్ స్త్రియో స్పాంత్యయసి కచ్చి. జాశ్చ సురకిళా:, 

కచ్చి న్న శద్దధా న్యాసాం కచ్చి చ్గుహ్యం న భాషసే. a 

కచ్చి న్నాగవనం గుప్తం కచ్చి కే సంకి ధేనుకా:, 

కచ్చి న్న గణికాఒశ్వానాం కుంజరాణాం చ తృప్వసి. య 

కచ్చి దర్శయసే నిత్యం మనుష్యాణాం విభూషితం, 

ఊక్టా మోళ్టాయ పూర్వాాహ్హై రాజప్ముత మహాపథి. ౫౫ 

(తేషామితి.) గుప్రిపరీహారైః ఇష్ట[పాపణా=నిష్టనివారణైః, తే త్వయా, తేషాం భరణం. 

పోషణం, కృతం కచ్చిత్ ? తస్యా=_వర్ణ నీయత్య మాహ (రక్ష్యాహీతి ) ళల 

(కచ్చిత్ స్ర్రైయ ఇతి.) స్ర్రైయః స్వస్ర్రైయః, సాంత్వయసి తదనుకూలతయా వర్తసే,. 

సురక్తితాః, అన్యవురుషసంభాషణాది భ్య ఇతి శేషః. ఆసాం (స్త్రీణాం, వచన మితి శేషః. న. 

శద్దధాసి ఆదరేణ యథార్థబుద్ధ్యా న శృణోషీ త్యర్థః. గుహ్యం న భాషసే, తాభ్య ఇతి శేషః. 

(ప్రణా మతిచంచలమతితేేన రహస్యభేద పసంగా దితి భావః. ౪౮౯- 

(కచ్చి న్నాగవన మితి) నాగవనం గజోత్ప త్రిస్తానభూతం వనం, తదరక్షణే పరై ర్లజః 

[(గహణ ప్రసంగ ఇప్ భావః. దేనుకాః గజ గహణసాధనభూతాః కరి ణః 'కరిణీ ధేనుకా వశే 

తృమరః గణికాశ్వానాం-గణికాః కరిణ్యః “వేశ్యాకరిణ్యో ర్లణికే తి వైజయంతీ. గణికా క్చాశ్యాశ్చ, 

గణికాశ్యాః, తేసాం గణికాశ్వానాం, కుంజరాణొంచ, న తృప్యసి కచ్చిత్? తత్సంపాదనవిషయే. 

తృప్తిం న పాప్నోషి కచ్చి? దిత్యర్థః. వూరణగుణేత్యాదినా సమాస పకతిషేధేన సూచితా షష్ట. 

(కచ్చి దర్శ్మయస ఇతి.) విభూషితం, ఆత్మాన మితి శేషః, మహాపథే సభాయా మితి యావత్.. 

(పాత స్పభాయాం స్థిత్వా మనుష్యాణాం విభూషిత మాత్మానం దర్శయసే కచ్చి?దితి సంబంధః. 

అన్యథా రాజారోగ్యే తేషాం శంకా స్యాదితి భావః, ౫ ఇ 

[169] 
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కచ్చి న్న సర్వే కర్మాంతా;: (వత్యతా “స్తే స్టే విశంకయా, 

సర్వే వా వా పున 'రుక్స్భష్ణా మధ్య మేవా౭్యత్ర కారణం. రా ౫ ౨ 

కచ్చిత్ సర్వాణి దుర్గాణి ధనధాన్యాయధోదకై:,- = 
యం తైశ్చ పరిపూర్ణాని తథా శిల్పిధనుర్భరై:., . ౫3. 

ఆయ స్తే విపుల: కచ్చిక్ కచ్చి దల్పతరో వ్యయం, 

అవాతేషున తే కచ్చిక్ క్రోశో గచ్చతి రాఘవ. ౫౪ 

దేవతార్థై చ పిత్రరై బ్రాహ్మణాఒభ్యాగతేము చ, 

యోధేము మి[త్రవ ర్లేషు కచ్చి ధ్లచ్చతి లే వ్యయ:. ౫౫ 

(కచ్చి న్న సర్య ఇతి.) కర్మాంతాః కర్మాంతికాః, కర్మకరా ఇతి యావత్. అవిశంకయా 

తే న ప్రత్యక్షాః కచ్చిత్ ? నిర్భయతయా త్వత్సన్నిధిం [పాపాన కచ్చి? దిత్యర్థః. అథవా తే 

సర్వే వునః ఉత్సృషా న కచ్చిత్ దర్శనాపదానెన పరిత్యక్తా న కచ్చి ? దిత్యర్థః. అవిశంకయా 

వవేశే అవజ్ఞాదికం సంభవేత్. దర్శనాభావే కార్యహాని స్స్యాత్, ఆతః అత కర్మాంతికవిషయే, 

మధ్య మేవ కారణం అతిదర్శనాదర్శనయో రృధ్యమరీత్యాశ్రయణ మేవార్థసిద్దికారణం. అతిదర్శనే 

.దృప్తానాం తేషాం స్వామి న్యనాదర స్ప్యాత్. అత్యదర్శనే స్వకార్యవిజ్ఞాపనావసరాలాభా 

త్కిమనేనేతి కోస స్యాత్, రాజకార్య హానిశ్చ. తస్మా ద్యథోచితసమయే దర్శన్మపదాన మేవోచిత 

మితి భావః, ౫౨ 

(కచ్చి త్పర్వాణీతి,) దుర్గాణి బెదకపార్వతవార్డై రి ణధాన్వనాని, ధనధాన్యాయుధోదకై : 

యంతై 9 శిల్పిభి ర్ల ర్హనుర్దరై రైశ్చ పరివూర్ణాని కచ్చిత్? అతత కామందకః “బెదకం పార్యతం 

వార్థ మైరిణం ధాన్వనం తథా జలాఒన్నాయుధయం తాఢ్యం వీరయోధై రధిషితం, గు ప్రి పధాన 

మాచార్యా దుర్గం సమనుమేనిరి ఇతి, వ 

(ఆయ ఇతి.) ఆయః ధనాగమః, కోశ; సంచితధనం, అపాతేషు నటవిటగాయకేషు, న 

గచ్చతి కచ్చిత్? తేభ్యోఒపరీమితం న దేయ మితి భావః, ' HY 

ధనవ్యయస్యోచితం విషయమాహ (దేవతార్థ ఇత్యాదినా.) (కచ్చిదార్య ఇతి.) విశుద్ధాత్మా 

శుద్ధస్వభావః, గుచి; కరణ్యతయశుద్ధియు క్రః, ఆర్యః సజ్జన:, యద్భృచ్చయా, చోరకర్మణా, 
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(4 రామేణ, కుశ లప్రశ్నవ్యాజేన రాజనీతి బోధనం ) 

కచ్చి చార్యో విశుద్ధాత్మా 2_౭౬.తౌరిత: 'శ్వోరకర్మణా, 

అపృష్ట శ్యా,స్త్రకుశలె ర్న లోభా ద్వధ్యతే శుచిః. ae. 

గృహీత శ్రైవ పృష్టశ్చ కాలే.దృష్టు సృకారణః,' 

కచ్చి న్న ముచ్యతే చోరో ధనలోభా న్నరర్షభ. ౫౭: 

వ్యసనే కచ్చి దాఢ్యస్య దుర్గతస చ రాఘవ, 

అర్ధం విరాగాః పశ్యంతి తవాఒమాత్యా బహుశుతా:, ఈలా 

యాని మిథ్యాభిశస్తానాం పతం త్యా(నాటణి రాఘవ, 

తాని పుతపశూ౯ా ఘ్నంతి (ప్రీత్యర్థ మనుశానత:. ౫౯ 

కచ్చి ద్వృృద్ధాంశ్చ బాలాంశ్చ వైద్యముఖ్యాంశ్చ రాఘవ, 

దానేన మనసా వాచా [తివి రేశై ర్పుభూషసే ౬౦: 

ఆకారితః అభిశ సః 'ఆక్షా౨తః క్షారితోఒభిశ స్త' ఇత్యమరః. శాస్త్రుకుశలై రపృషః (పశ్నేనా' 
రు 

=కోధిత స్పకా, లోభాత్ ధనలోభాత్, న నధ్యతే కచ్చిత్ ? (గృహేత ఇకి.) పృష్టః (పశ్నై 

కోధితః, కాలే కాలవిశేషే, దృష్టః, సకారణః చౌర్యలబ్ధ దవ్యవ త్త యా వా దృష్టః, లోభాత్,. 

ముషితం ధనం తవ దాస్యామీతి తద్దత్తధన లోభాత్, న ముచ్యతే కచ్చిత్? ౫౫-౫18. 

(వ్యసన ఇతి.) ఆఢ్యస్య, డుర్గతస్య దర్శిదస్య చ, వ్యసనే వివాదరూపసంకబే (పాపే 

అర్థం వ్యవహారం "అర్థ సా ద్విషయే మోక్షే శబ్దవాచ్యే పయోజనే, వ్యవహారే ధనే శాప్తే 

వసుహేతునివృ తి ష్వ్యి” తి వైజయంతీ. విరాగాః విగతధనరాగా?, పశ్యంతి పరీక్షంతే కచ్చిత్? 

(యానీతి.) మిథ్యాభిశస్తానాం రాజ్ఞాం, _అవిచార్య[పవ ర్తితమిథ్యాభియోగానాం ప్రజానాం, 

యాని ఆసా ణ్యశూణి పతంతి, తాని, (పేత్యర్థ మనుశాసతః రాజ్యే న్యాయాన్యాయా వవిచార్య- 

శేవలభోగార్థం రాజ్యం కుర్వత ఇత్యర్థః. 4౮-౫౯ 

(కచ్చి ద్వ ద్దా నికి.) దానేన అభిమతవస్తు పదానేన, మనసా స్నేహేన్మ వాచా సాంత్వ, 
వచనేన, వీతై ష్ర్రభిః, బుభూషడే | షావు మిచ్చసి 9 వశీకర్తు మిచ్చసి కచ్చి ? దితి యావత్. 



2 ౨45 (శ్రీమ్మదామాయ జే గోవింద రాజీయవిశి స్టే 

కచ్చి ద్గురూంశ్చ వృద్దాంశ్చ తాపసాజా దేవతా౭ తిథీా, 
వైత్యాంశ్చ సర్వాక౯ొ బ్య వాహ్మణాంశ్చ నమస్యసిం ౬౧౫ 

కచ్చి ద ధ్ధిన వౌ ధర్మ మర్థం ధర్మేణ వా పునః, 

_ ఉభౌ వా 'ప్రీతలోభేన కామేన చ న బాధసే. ౬౨ 

కచ్చి దర్ధం చ ధర్మం చ కామం చ జయతాంవర, 

విభజ్య కాలే కాలజ్ఞ సర్వా న్వరద సేవసే. ౬3 

కచ్చి శే (బాబ్మాణా శృర్మ సర్వశాస్తార్థకోవిదాః:, 

ఆశంసంతే మహా,పాజ్జ పొరజానపదై సహా. ౬౪ 

భూ |పాప్తా వాత్మనేపదీతి గణపాఠే పఠితత్వా దాత్మనేపదీ, (కచ్చి ద్గురూ నితి,) చైత్యాజా 

దేవతావాసభూతచతుప్పథ స్థ మహావృక్షాకొ, సెద్ధారాకా నిష్పన్న +, యాగాదినా లబ్దా 

సక. నీతి యావత్. అ 

(కచ్చి దక్థి నేతి.) ఆన్టేన ధర్మం స బాధసే కచ్చిత్ ధర్మారనయోగే్యే వూర్వాహై అర్జార్డనం 

కృత్వాాధర్మం న బాధసే కచ్చి? దిత్యర్థః. ధర్మే ణా౬ర్థం న బాధే అర్ధార్జనయోగ్యే ల్ 

ధర్మార్టనం కృత్యా అర్థం న నాశయసి కచ్చి ? దిక్యర్థః. | పీకొలోభేన నుఖాభిలాపషేణ హేతునా, 

కామేన సాయంకాలవిహితేన కామేన, ఉభౌ వా న బాధసే కచ్చిత్? యద్వా, అర్జేన హేతునా, 

ధర్మం న బాధసే కచ్చిత్ ధర్మం హిత్వాఒర్థం న గృహ్హాసీ లి త్యర్థః. తథా దర్మేణ హేతునా 

కుటుంబనిర్వాహా ద్యపేక్షిత మరం న బాధసే? ధర్మార్థా వుభావసి [పీతిలోఖేన సుఖేవృయా, 

కామేన చ హేతునా, న బాధసే? గణికాదిసకా వుభయ మపి హి నశ్యతి. ౬౨ 

ఉక్త మర్గం సవిశేష మాహ (కచ్చి దితి) అర్థం చ ధర్మం చ కామంచ సర్వాకా కాలే 

విభజ్య సేవసే? |పాతర్దానాదిధర్మ కాలః, తదనంతర మాన్చాన్యాం రాజ్య విచారేణా౬ర్థకాలః, 

ర్మాతౌ కామకాల ఇత్యేవం విభజ్య సేవస? ఇత్యర్థః, జయతాంవర, తేషాం కాలాంతరే (పవృత్తి 

నివ ర్తనసమర్ధే త్యర్థః. ౬౩ 

(కచ్చి త్త ఇతి.) శర్మ సుఖం, అశంసంతే (పార్థయంతే. ౬౪ 
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(శ్రీరామేణ కుశల[పశ్నవ్యాజేన రాజనితిబోధనం) 

నాస్తిక్య మనృతం. [కోధం (ప్రమాదం దీర్ణసూ(త్రతాం, 

అదర్శనం జ్ఞానవతా మాలస్యం పంచవృ త్తితాం . ౬౫ 

ఏక చింతన మర్థానా మనర్ధ జైశ్చ మం[తణం, 

నిశ్చితానా మనారంభం మంత్రస్యా౭పరిరతణం. ౬౬ 

మంగళన్యా౭|1పయోగం చ (పత్యుళ్ళానం చ సర్వతః, 

కచ్చి త్యం వరయ స్యేతాన్ రాజదోషాం శ్చతుర్దశ. ౬౭ 

దశ పంచ చతుర్వర్ష్గాన్ స ప్రవర్ణం చ తత్త్వతః, 

అష్ట్రవర్గ = తివర్గం చ విద్యా స్తిస్తశ్చ రాఘవ. ౬౮ 

యాద చమట. మలాలా. నానా ఉనాన. నాట ల 

(నా స్తిక్య మిత్యాది.) నాసి పరలోక ఇతి మతి ర్యస్య స నాస్తికః, అ స్తినా స్తిదిష్టం 

మతి రితి ఠణ్, తస్య భావః నాస్తిక్యం, అనృత మసత్యవచనం, [కోధం మాళాపితాచార్య 
(ద్రాహ్మణదుర్చలాదిసు కృతాపరాధేష్వసి తద్విషయకం (కోధం, [(పమాదం అనవధానత్వం, 
- దీర్చ సూ్యూతతాం చిర కియత్వం 'దీర్హసూత్ర శ్చెరకియి ఇత్యమరః. జ్ఞానవతాం సజ్జనానాం, 

అదర్శనం దర్శనాకరణం, జ్ఞానినాం దర్శనం హి నిఖిల శేయోమూలం. ఆలస్యం మదకరవస్తు 

సేవాజనితం, కార్యాపటుకర ణక తమి త్యర్థః. పంచవృ త్తితాం పంచేం దియపరవశతాం, అర్థానా' 

-మేకచింతనం రాజ్యకార్యాణాం మం త్యనాదరేణ స్వయ మేకవీవ స్థిత్వా పర్యాలో చనం, 

అనర్ధజైః విపరితార్థదర్శిభిః, మంగళస్య [పాత రర్పణాద్యవలోకనస్య, అపయోగం అన 

నుష్టానం, మంగళా ద్యపయోగ మితి పాఠే _ అమంగలాచరణ మిశ్యర్థః. సర్వతః (పత్యుత్హానం 

-సీచస్యానీచస్యాపా ్యగమనె (పత్యు తాన మిత్యర్థః, యద్వా, సర్వదిగ వస్థిత శృతూద్దెశేన యుగప 

ద్దండయ్మాతా మితి వా. వీతాం శృతుర్దశే త్యనేనా ఒ న్యేషా మపి బహూనాం దోషాణాం విద్య 

మానత్వం, తేషు సర్వేషూక్తానా మవశ్యహేయత్వం చ జ్ఞాయతే, ౬కి 

(దశేత్యా.) దశవర్గాదికాణ బుధ్యా యథావ దనుమన్యసే కచ్చిత్ దశవర్గాదికాకా 

త్యాజత్వే నోపాదేయత్వేన చ జ్ఞాత్వా యథావ దనుతిష్టసి కచ్చి? దితి వాక్యార్థః. వూర్వోక్త 
సం గహోఒజయ ముపదెశ;. దశవర్ష స్తావక్ - 'మృగయాజఒక్షో దివా స్వాపః పరివాదః హ్ర్రియో 
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ఇందియాణాం జయం బుధ్వా షాడ్నణ్యం దైవమానుషం, 

కృత్యం వింశతివర్గం చ తథా |ప్రకృతిమండలం. ౬కా- 

మదః, తౌర్యతికం వృథాట్యా చ కామజో దశకో గుణ' ఇతీ మనునో క్రః. తార తికం నృ త్తగీత 

వాద్యం, వృథాట్యా వృథాపర్యటనం. కామందకస్తు (పకారాంతరేణ లోభ కోధాలస్యాఒ సత్య 
వచనత్వ [ప్రమాద భీరుత్వాస్టిరత్వమౌఢ్యాఒనయావమంతృత్వాని దశవర్ష ఇత్యాశయే నాహ “లుబ్ధిః 
1ూరోఒలసోఒసత్యః [పమాదీ భీరు రస్థిరః, మూఢోఒనయో *“' చ సుఖచ్చేద్యో రివు ర్మత” 
ఇతి. (పంచవర్ల ః) పలచ దుర్గాణి. తథాహ మనుః “జాదకం పార్వతం వార్ష మైరిణం ధాన్వనం- 
“థా శస్తం పశ స్రమతిభిః దుర్గం దుర్గోపచింతకై' రితి. యద్వా, పంచవర్ష్శః పంచవిధవై రాణి,. 
ఆ(తాపి కామందకః “సాపత్నం వస్తుజం (ప్ర్రీజం వాగ్దాత మపరాధజం, వైర పభిదనివుజై 
ర్వైరం పంచవిధం స్మృతి మితి. (చతుర్యర్ల్గః) సామదానభేదదండాః; యథా కామందకీయే 
“సామ దానం చ భేదశ్చ దండశ్చేతి చతుర్శిధి మితి. యద్వా, చతుర్విధమి తాణి వా యథాహ 
కామందకః “*బెరసం త ధం తథా వంశ కమాగతమ్, రక్షితం వ్యసనేభ్యశ్చ, 
మితం జ్లేయం చతుర్విధి మితి. యద్వా, ధనానాం న్యాయార్జనాది ధర్మ చతుష్టయం వా. 
తదపి తతైవోక్రం 'న్యాయే నార్జన మర్థస్య రక్షణం వర్ణనం తథా, సత్సాతే |పతిప త్తిశ్చ 
రాజవృ త్తం చతుర్విధ మితి. (స ప్తవర్గ) స్స్వామ్యమాత్యాదిః, యథోక్తం “స్వామ్య మాత్యాశ్చ 
రాష్ట్రం చ దుర్గం కోశో బలం సుహృత్, పరస్పరోపకారీదం రాజ్యం సప్తాంగ ముచ్యతి ఇతి... 
యద్వా, స్వపక్షస్థజనావాంతరభేద స ప్రకం వా యథాహ 'నిజోఎథ మైతశ్చ సమ్మాశితశ్చ, 
సుబంధుజః కార్యసముద్భవశ్చ, భృాత్యో గృహితో వివిధోపచారై। పక్షం బుధా స్ప ప్రవిధం 
వదంతీ” తి. యద్వా, (పధానవ్యూహా స్పప్ప వా సప్తవర్గః. యథా .- “శ్యేన స్పూచీ చ. 
వషజశ్చ శకటో మకర స్తథా, దండాఖ్యః పద్మనామా చ వ్యూహాస్పప్త (పధానత' ఇతి. 
(అష్టవర్ల) మాహ కామందకః “కృషివాణిజ్య దుర్గాణి సేతుః కుంజరబంధనం, 
ఖన్యాకరః కరాదానం శూన్యానాంచ నివేశనం, అష్టవర్ల మిమం సాధు స్వస్థవృత్తో 
న లోపయే” దితి, యద్వా, పైశున్యాద్యష్టకం వా౭ఒష్టవర్ష్లః, యథా -“ పైశున్యం 

సాహసం !దోహం ఈర్ష్యాఒసూయాఒర్థ వాగ్గండయోశ్చ పారుష్యం (కోధజోపి గుణో 
ష్టకి ఇతి. ఈర్ష్యా క్షాంత్యభావః, క్షాంతివిరోధీ వా కశ్చిత్ గుణః. అజ్ఞ దుర్చలకృ 

ఇ.సహిష్టుత్య మితి యావత్. అసూయా తు గుణేష్యపి దోషారోపః, వాక్పారుష్యం దండపారుష్యం. 
చ గుణద్వయం, (అథ (తివర్షః) ధర్మార్థ కామాః. యవ్వా, ఉత్సాహ పభుత్వమంతశ క్రయ. 

('స్మైవర్షః, యద్వా, పరేషాం క్షయస్థాన వృద్ధయః = 'క్షయః స్థానం చ వృద్ధిశ్చ (త్రివర్లో నీతివేదినా”- 
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( శ్రీరామేణ -కుశల ప్రశ్న వ్యాజ్లేన రాజనీతిబోధనం) “ 

మిత్యమరః. యద్వా, అశక్య సముద్యమాదికార్యవ్యసనతయం వా. యథాహ కామందకః = వసు 

“ష్వశక్యేషు సముద్యమశ్చ శక్యేషు మోహా దసముద్యమశ్చ, శక్యే ప్వకాలేషు సముద్యమశ 
తథైవ కార్యవ్యననం వదంతి'తి. (తిస్రో విద్యా) (షే _ దండనీతయః, 'అన్వీక్షకీ€ 
దండనీతి శ్చేతి, విద్యాయా శృతుర్విధత్వే ప్యాన్వీక్షక్యా స్టయ్యా మంతర్భానః. తథాహ కామంద . 

త్రయీ వార్తా దండనీతి రితి విద్యా హి మానవాః, త్రయ్యా చవ విశేషోఒయ మియ మాన్వీక్షకీ మతే'తి, 

త్రయీ వేదః, వార్తా కృషిగోరక్షణవాణిజ్యం, దండనీతి ర్నీతిశాస్త్రం, (ఇంద్రియాణాం జయం) 

జయోపాయం, (షర్గుణా వవ మెడ్డుణ్యం.) స్వార్డే ష్యజ్. తేచ సంధివిగహయానాసన “ది 

ఖావసమ్మాశయాః. (దైవమానుషం) దేవమనుష్యేభ్య ఆగతం వ్యసన మిత్యర్ణః. వం 

.మానుషం చ వ్యసనం (ప్రత్యేకం పంచవిధం. యథాహ కామందకీయే - “హుతాశనో జలం ధి 

ర్లుర్భిక్షం మరణం తథా, ఇతి పంచవిధం దైవం, మానుషం వ్యసనం పర క్రకేభ్య 

శో రెభర్థః పరేభ్యో రాజవల్లభాత్, పృథివీపతిలోభావ్చ వ్యసనం పంచధా భవే దితి. ఆయు క్తకాః 

అదికారిణః. (కృత్యం) అలబ్ధ్బవేతనాఒవ మానితకోపితభీషితేషు శ|తుసంబంధి ష్యభిమతవస్తు 

.పదానేన కర్తవ్యం భేదనం అత్రాప్యాహ కామందకః. “అలబ్బవేతనో లుబ్దో మానీ చా ప్యవమానితః, 

_శుద్దశ్చ కోపితోఒకస్మా త్తథా భీతశ్చ భీషితః, యథాభిలపిత్తెః కామై ర్భింద్యా కేతాం 

శృతుర్విధా' నితి, అసంధే ‘igs బాలవృద్దానయో వింశ తివిధాః: |పతిపక్షనృపతయో 

(వింశతివర్గ) ఇత్యుచ్యతే, యథాహ కామందకీయే - “బాలో వృద్ధో దీర్హరోగీ తథా జ్ఞాతి 

బహిష్కృతః, భీరుకో భీరుజనకో లుబ్జో లుబ్బజన స్తథా, విర క్త పకృకిశ్వ్చైవ విషయే ప్వతిసక్తి 

మాన్, అనేకచిత్తమంతశ్చ దేవ బాహ్మణనిందకః, _ తక _శ్చెవ దైవచింతక వీవచ, 

దుర్భిక్ష వ్యసనోపేతో పెలవ్యసనసేంకులః, అదేశస్థో బహురివు ర్యుక్తో కాలేన యశ్చ సః, 

సత్యధర్మ వ్యపేతశ్చ వింశతి; వురుసా అమీ, వితై స్పంధిం న కుర్వీత విగృహ్ఞేయా త్తు కేవల” 

-మితి జ్ఞాతిబహిష్కృతః బంధుజనబహిస్కృతః, భీరవః జనాః మంతి సేనాపతియోధాః యస్య 

“సః భీరుజనకః. వవమేవ లుబ్ధజన ఇత్యతాపి. లుబ్ధాః అత్యంత దనాశాపరాః, దె వోపహతకః 

మహర్షి శాపాద్యభిహతః, దైవచింతకః దైవమేవ సర్వం కుర్యా దితి మత్వా వురుషవ్యాపార 

. మకుర్వాణః, బలవ్యసనం సేనావిలయః, అదేశస్థః పోషితః, అకాలేన యుక్తః |క్రూర(గహ 

దశాభాగాదియు కః. యద్వా, విగహకారణభూతో రాజ్యాపహారాదిర్వా వింశతిపర్గః. అత చ 

కామందకః “రాజ్య(ప్ర్రస్థానదేశానాం జ్ఞాతీనాం చ ధనస్య చ, ఆపహారో మదో మానః పీడా వై షయికీ 

-తథా, జ్ఞానార్థశ క్రిధర్మా శాం విఘాతో దైవ మేవ చ, మిత్రార్థయో శ్చావమాన_ వినాశనం, 

భూతానుగ్రహవిచ్చేద స్తథా మండలదూషణం, వీకార్థాభినివేశిత్వ మితి వ్యిగహయోనయి ఇచి" 
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యాతాదండవిధానం చ ద్వియోని సంధివిగహౌ, 

కచ్చి దేతాన్ మహా(పా యథావ దనుమన్య సే. 86= ల్ 
జా 

ల్మ తా& పహారశబ్దః వూర ప్లడ్భి స్పంబధ్యతే. వైషయికీ పీడా విషయపారవశ్యం. విఘాతశబ్దో 

జ్ఞానాదిభి శృతుర్భి రన్వేతి. దైవశబ్దేన దేవా ఇంద్రాదయః ఉచ్యంతే. తేషాం విరోధ్యపి విగ్రాహ్యః, 

యథా దశరథ స్యేంద్రవిరోధీ శంబరః. మితార్హయో రిత్యత మిత్ర మృతాఒర్థ స్తదనుబంధీ.. 

చేత్యర్థః. యద్వా మిత్రం మిత్రస్యార్థ స్తద్ధనం. అర్థస్యావమానో హరణమేవ. భూతాను[గహ- 

విచ్చేదో లోకాను (గ హరాహిత్యం, మండలదూషణం-మండలశబ్దేన స్వమం|తి సేనాపతి సుహృదాది 

రుచ్యతే. . తస్య దూషణం తద్విఘటనం, వీకార్థాభినివేశిత్వం స్వాభిమతవిషయాభిలాషిత్వం,. 

(([పకృతయశ్చ మండలం చ.) [పకృతయస్తావత్ “అమాత్యరాష్ట్ర దుర్గాణి కోశో దండశ్చ పంచమః, 

వీతాః (పకృతయ స్తద్జై ర్విజిగీపో రుదాహృతా' ఇతి కామందళోక్తాః. మండలం ద్వాదశవిధ 

రాజొత్తకం-మధ్యతో విజిగిషుః, తస్య శ[తుః, శత్రోర్తిత్రం, మిత్రమిత్రం, శత్రుమిత్రం చేతి వురోవర్తినః : 

పంచ, పార్టీ గాహః, ఆకందః, పార్ట గ్రాహాసారః, అ|కందాసారశ్చేతి పృష్ణభాగస్థా శ్చత్వారః, 

పార్మ్యస్థో మధ్యమః. తేషాం బహి రవస్థిత ఉదాసీనళ్చేతి. తథా చ కామందకః-'సంపన్నస్తు (పకృ, 

తిభి ర్మహోత్సా హః కృత: శమః, జేతు మేషణశీలశ్చ విజిగీషు రితి స్మృతః, అరిర్మి(త మరే రతం. 

మిత్రమ్మిత మతఃపరం, తథాఒరిమితమి తం చ విజిగిషోః వురస్సరాః, పార్టిగాహ _ఫతః పశ్చా 
ది 

దాకంద సదనంతరః, ఆసారా వనయోశైైవ విజిగిషోసు పృష్టతః, అరేశ్చ విజిగీపోశ్చ మధ్య, 

మో భూమ్యనంతరః, అన్నుగహే సంహతయో ర్వ్యస్రయో ర్నిగహే [పభుః, మండలా. 

దృహి రేతేషా ముదాసీనో బలాధికః, అనుగహే సంహతానాం వ్యస్తానాం చ వధే (పభు' రితి. 

ఇత శృతుమితశబ్దౌ వురస్తా దవ్యవహితానంతరరాష్ట్రాధిసతి మేకవ్యవహితానంతరరాష్ట్రాధిపతిం . 

చ [కమేణ వదతః, పార్టి గ్రాహాకందశబ్దావపి పృష్టత స్తాదృశౌ క్రమేణ వదత:, న తు (పసిద్ధ- 

శ్యతుమితపరౌ. “విషయానంతరో రాజా శతు ర్మిత్ర మతఃపరం, ఉదాసీనః పరతరః పార్షి 
5 ౬5 

(గాహస్తు పృష్ణ్టతి ఇత్యమరః. అసార స్సు హృడ్బలం “ఆసార స్పా న్మితబలి ఇతి రత్నమాలా. 

మధ్యమశబ్లెన బాఒరివిజిగీషో ర్వ్య స్తయో స్పమస్తయోశ్చ నిగహానుగహసమర్ధః పార్శ్వ 

దేశస్థః కశ్చి దు క్తేభ్యోఒన్యో రాజోచ్యతే, నతు మధ్యవ ర్త. ఉదాసీనశ బై చ వతేమాం సర్వేషామషి.. 

వ్యస్తానాం సమస్తానాంచ న్నిగహానుగహ సమర్థః కశ్చి ద్వి పకృష్ణదేశస్తో రాజోచ్యతే. 

(యాతాదండవిధానం) యాతా యానం, దండస్య సైన్యస్య, విధానం సంవిధానం, వ్యూహభేద- 

విధానం. యద్వా, దండ శృ(తునిరసనం, తస్య విధానం (ప్రకారః, యాతా చ దండవిధానం చ... 
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(క్రీరామేణ కుశలప్రశ్నవ్యాజేన రాజనీకిబోధనం) 

మంత్రిభి స్వం యథోద్దిష్టై శ్చతుర్చి స్ర్రిఖీ రెవ వొ, 

కచ్చి తమపై ర్వ స్తైశు మంత్రం మం[త్రయశే సే మిథః. ౭౧ 

యా తాదండవిధానం, (పకృతిమండల మిత్య్రతాఒత చైకవధ్భావః, సేనావ్యూహభేదాః పూర్వ 

ముక్తాః, శత్రునిరసనపకారాశ్చ స్ఫుటా స్పుజ్లేయా ఇతి, యాత్రాశబ్దితం యానం పదర్శ్యతే,. 

తచ్చ పంచవిధం. బలాతిశయేన పార్ట గాహాదిభి ర్విగృహ్య శ(త్రూద్దెశేన యానం విగృహ్యయానం.,. 

పారి గ్రాహాదిభి స్పంధిం కృత్వా శతూద్దేశేన యానం సంధాయ యానం, సామంతై స్పమేత్యయానం. 

సంభూయయానం, అన్యోద్దేశేన య్మాతా పసంగ ముత్పాద్య అన్యం ప్రతి యానం (పసంగతో యానం,. 

ఆన్యపసంగం కృత్వా బలవత్తయా త ముపేక్ష్య తన్మి(తోద్దేశేన యాన ముపేక్ష్య యానమితి.. 

యథా కామందకీయే “విగృహ్య సంధాయ తథా సంభూయాఒథ ప్రసంగత, ఉపేక్ష్యచేతి 
నివుళై ర్యానం పంచవిధం స్మృతి మితి. (ద్వియోనీ ఇతి, సంధివి గహయానాసనదై కధిభావ. 

సమాశ్రయా షడ్లుణాః పృథక్పృథక్ ప్రతిపాదితాః. ఇదానీం ద్రైగుణ్యమతా౭వలంబనేన- 

యానాదీకా సంధివి గహయో రంతర్భావ్య వదతి. యానాసనే విగహస్య స్వరూపం, ద్వైధీభావ. 

సమాశయా సంధే రూపం, తత విజిగీషో రరింపతి యాతా యానం, తయో ర్మిథః ప్రతిబద్ధ- 

శ క్ర్యోః కాలపతిక్షయా తూష్టీ మవస్థాన మాసనం, దుర్చలస్య (పబలయో ర్దిపషతో ర్వాచిక 

మాత్త సమర్పణం దై (ధభావః 'తథాఒజ౬హ “బలినో ద్ది పషతో రథే వాచాఒఒత్మానం సమర్పయకా,. 

దై $ధేభావేన వర్తేత కాకాక్షివ దలక్షిత” ఇతి. అరిణా పీడ్యమానస్య బలనదాశ్రయణం. 

సమ్మాశయ ఇతి వివెకః. తదు క్షం కామందకేన *యానాసనే విగహస్య రూపం సద్భి రితి స్మృతం, 

సంధేశ్చ సంధిమార్గట్జై దై వఏధీభావసమ్మా! శయాి విత్తి బీతాళా వూర్వోకాళా యణథావ దనుమన్యసే?' 

అనుతిష్ణసి కచ్చి లి 'దిత్యర్థః. చ క్రదశవర్గాదీనాం త త్వం జ్ఞాత్వా హేయాకా జహాసి 9 (గాహ్యాళా 

గృహ్హాసి కచ్చి 9 దితి యావత్, ౭0. 
కా 

(మం. తిభి రితి) య థోద్ది షై! శాస్తోక్తమం తి లక్షణలక్షితై ;, యథోద్దిష్ట మితి పాఠే-నీతిశాస్తోక్త 

మంతవిచార మార్గ మనతి కమ్మే త్యర్థః, బహుభి ర్మంతకరణే మం[తభిన్నత్వసంభవా దై కమత్యా. 

'భావాచ్చ (చకుర్చి స్రైభి రేవవే) త్యుక్తం, వ్యస్తె స్తత్తన్మతం పరిజ్ఞాయ సమస శృతుర్శి, 

'స్తుభి ర్వా పరిగణిత్తై ర్మం్యతిభి ర్మిథో రహసి మంతం మంతయసే కచ్చిత్ ? ఇటా 

(170 | 
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కచ్చి త్తే సఫలా వేదా: కచ్చి త్తే సఫలా: |క్రియాః, 
| 

కచ్చి త్తే సఫలా దారా: కచ్చి త్తే సఫలం |శుతం. ౨ 

కచ్చి "దే షెవ కే బుద్ధి రంథక్తా మమ రాఘవ, 

ఆయష్యా చ యశస్యా చ ధర్మకామార్థ సంహితా. 23 

యాం వృత్తిం వర్తతే తాతో యాం చ నః |ప్రపితామహాః, 

తాం వృత్తి క్రిం వర్తసే కచ్చి చ్యా చ సత్పథగా శుభా. ౭౪ 

కచ్చి త్స్వాదుకృతం భోజ్య మేకో నాఒశ్నాసి రాఘవ, 

కచ్చి దాశంసమానేభ్యో మిశేభ్య స్పంపయచ్చసి. ౭౫ 

రాజ్ఞా మవశ్యం సంపాదనీయా నర్భాళణ సృచృతి (కచ్చి జ సఫలా వేదా ఇతి.) తే వేదాః 

శ దధీతా వేదాః, సఫలాః కచ్చిత్? అగ్నిహోతాద్యనుష్టానేన సఫలీకృతాః కచ్చిత్ ? [కియంతే 

సాధ్యంత ఇతి [కియాః ధనాని. ధనాని త్వత్సంపాదితాని దానభోగాభ్యాం సఫలీకృతాని కచ్చి. ? 

"తే దారా సృఫలాః కచ్చి? ? రతివు తాభ్యాం సఫలాః కచ్చిత్? తే శుతం శాస్త్ర శవణం, సఫలం 

కచ్చిత్? శీలవృత్తాభ్యాం సఫలం కచ్చిత్? తథా చ మహాభారతే “అగ్నిహోత్రఫలా వేదా 

-దత్తభుక్తఫలం ధనం, రతివు తఫలా దారా శీలవృక్రిఫలం (కుతి మితి. రిని 

(కచ్చిదేషైవేతి.) ఆయుమ్యా యశస్యా ధర్మ కామార్గ సంహితా ఉక్తా వీషా బుద్ది ర్మమ యథా 

అథ ఉక్తానుక్తం సకలం సంగ్రహేణ దర్శ్భయతి (యా మిత్యాదినా,) వృ త్రి మాదరజు, వ తే 

అన ర్తిష్ట? యద్వా, దశరథమరణస్యాఒజ్ఞాతత్వా ద్వర్తత ఇత్యుక్రిః. పితామహస్యాజస్య చిరం 

భావాత్ (పపితామహా ఇత్యుక్తం. (పపితామహాః (పపితామహపభృతయః, యథా 

ప్రమీ శౌండై రిత్యత శౌండాదిభి రితి వృత్తి త్రికారః. అ(త్ర అనర్తంతే త్యధ్యాహార్యం. పితా 

దను తదా నముస్టాన ప్రాప్తే ఆహ (యా చ సత్పథగా శుభేతి) సత్పథగా సన్మార్లాను. 

సారిణీ, శుభా అనిందిళా. ౭౪ 

(కచ్చిదితి,) స్వాదుకృతం మధురతయా సిద్ధం. ఆశంసమానేభ్యుః, ధన మితి శేషః. ౭౫ 
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(భరతేన పితృమరణనివేవనం) 

రాజా తు ధర్మేణ హి పొలయిత్యా మహామతి ద్దండధర: (ప్రజానాం, 

అవాప్య కృత్స్నాం వసుధాం యథావ దిత శ్చ్యుత స్ప్వర్త ముపైతి విద్వాన్ ౩౬. 

ఇతి శ్రీమదామాయకే, అయోధ్యాకాండే శతతమ స్సర్గః. 

RR ప = 

ఆథ వకోత్తరశతతమ స్పర్షః 

—తా-ా కాకా 

* రామస్య వచనం (శుత్వా భరత: .పళ్వువాచ హ, 

వీవమాచరతో రాజ్ఞ ఐహికాముష్మికఫలే దర్శయతి (రాజా త్విత్యాదినా) తు శబ్దేన రాజు 

వైలక్షణ్య ముచ్యతే. హిః (పసిద్దౌ, పాలయిత్వా, మహీ మితి శేషః; మహామతిః ఉక్తనీతిధర్మజ్ఞః, 

దండధరః యుక్తదండధరః, యథావత్ వూర్వరాజవత్, ఇతః అస్మాల్లోకాత్, చ్యుతః (పారబ్ధ 

కర్మావసానే మృత ఇత్యర్థః. విద్వాకా శరీరభిన్నాత్మజ్ఞానవాకా ౭౬. 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

శతతమ స్సర్గః. 

a నానా 

అథ వీకోత్తరశతతమ స్సర్గః 
స్రీ కా — 

(రామస్య వచనం శుత్యా భరతః (పత్యువాచహే త్యాది) అయంసర్ల వీవాజత లేఖనీయః.. 

“తంతు రామ స్పమాశ్వాస్య భాతరం గురువత్సలి మిత్యాది (౧౦౪) సర్గస్తు లేఖకైః (పమాదా 

ల్లిభితః, తస్య ఉక్త (పక్నో త్తరత్వాభావాత్. అత్ర భరతోచ్యమాన పితృమరణ[శ వణానంతరం. 

రామస్య దుఃభితత్యా౭' శవణాత్, అత మహేశ్వర తీర్థేన సర్షపౌర్యాపర్య వై పరీత్య మనాలోచ్య 

స్వదృష్టకోశమాత |పామాణ్యేన “తంతు రామ స్పమాశ్వాస్యే త్యాదికం సర్గమే వైకోత్తర 

* రామానుజీయం, (రామస్యేత్యాది.) రాజనీతిప్రతిపాదక వూర్వసర్గస్యానంతరం ' రామస్య 

వచనం [శుత్వా భరతః (పత్యువాచ హ,కింమే ధర్మా ద్విహీనస్క రాజధర్మః కరిష్యతీ' తి. 



కేతిర్6 శ్రీమదామాయణే, గోవిందరాజ్లీయవిశిస్పే 

, కిం మే ధర్మా ద్విహీనస్య రాజధర్మ: కరిష్యతి. ౧ 

శతతమం మన్వానేన తత్సర్గ వ్యాఖ్యానాంతే త తత్యార్థవిరోధ మాలో చ్యవన మాక్షేపపరిహారా 

వుక్తె - నను “ఆర్యం తాతః పరిత్యజ్య కృత్వా కర్మ నుదుష్కరం, గత స్వర్గం మహాబాహుః 

వుత్రశోకాభిపేీడిత' ఇతి, “ఇమాః (పకృతయ స్పర్వా విధవా మాతరశ్చ యాః, త్య్వత్స కాశ 

.మనుప్రాప్తా* ఇతి చ భరతేనోక్తే, రామ స్రవానీ మశోచకా త _ ఒభిషేకపత్యాభ్యానమేన 

శిమితి కృతవాక? నైషృదోషః - తస్మిన్భరతవాక్య[పబంధే పితృమరణ మానుషంగికత్వేనో కం, 

రాజ్యు స్వీకరణమేవ _ నోకం, ఆతో రామ స్త దేవం మన్యతే - పితా షపృతశోకేన మృతికల్నో 

న వున ర్రీవిష్యతీతి - మృత 'ఇత్యుచ్యతే, మాతరశ్చ విధవాకలా ఇతి విధవా ఇత్యుచ్యంతే, 

"అనేన మమాలభిషేచనమేవ |పాధాన్యేనోచ్యత ఇత్యశోచ న్నభివే పక పత్యాఖ్యానం కృతవాకా, 

స్వవాక్యే పితృమరణానువాదస్య చాఒ౭యమేవాఒర్థ ఇతి. పరిహారో న యుజ్యతే. యది 

చ పితా మృతకల్పత్వేన మృత ఇత్యుచ్యత ఇతి రామో గృహ్హేయాత్, తదా, “వ్యాదిశ్య చ 

-మహాతేజా దివం దశరథో గతి' ఇతి నాఒనువదేత్, యస్తు స్వాశయం స్వయమే వైవ మితి 

వదతి, తస్యాఒన్యెన గత్యంతరే సతి తద్విరుద్ధాభిపాయకల్పనం కథం కర్తుం శక్యం? అతో 
.ఒనేన్హైవాఒనువాదేన రామేణ పితా మృత ఇత్యేవ గృహీత మతి భావః. కిం చ (పకృతీనాం 

పశ్నో త్రరపరస్యాఒస్య సర్లస్య స్థానే “తంతు రామ స్పమాశ్వాస్య (భాతరం గురువత్సలం 

లక్ష్మణేన సహ |భ్రాతా పష్టుం సముపచకమి ఇత్యయం సర్లః కేషుచి త్కోశేషు దృశ్యతే., 

తత్తు న సంగచ్చతే. వూర్యసర్లకృత ప్రశ్నస్యో త్రరా౭ శవణాత్, “ఆర్యం తాతః పరిత్యజ్య కృత్వా 

కర్మ నుదుష్కరం, గత స్ప్వర్గం మ వుత్రశోకాభిపీడితి ఇత్యుక్త పితృమరణ 

శవణానంతరం దుఃభితత్వా శవణాత్, (పకృతినాం మాత్యాణాం చ సమాగమనా త్పూర్వం “ఇమాః 

(పక్కతయ స్పర్వా విధవా మాతరశ్చ యాః, త్వత్సకాశ మనుటప్రాప్తాః పసాదం కర్తు మర్తసి 
త్యంగుళినిర్దేశానుప పపత్తేశ్చ, “తంతు రామి ఇత్యాదిసర్లన్య న్నా స్తానంతు ' వసిష్టః వురతః కృత్వా 

"దారాజా దశరథస్య చ, అభిచ కామ తం దేశం రామదర్శనతర్శి త' _ ఇత్యాది సర్షసా స్యానంతరం, 

+ తనిక్షోక్తీ “కిం మే ధర్మా ద్విహీనస్య రాజధర్మః కరిష్యతి, శాశ్యతోఒయం సదా ధర్మః 

స్రేతోఒస్తాను నరర్షభ, ధర్మాత్ రామ కైంకర్యరూప పరమైకాంతిధక్మాత్, స్వరూపనిరూపకశేషత్వ 

ధర్మాద్వా, విహీనస్య, రాజధర్మః తద్విరోధిసామాన్యధర్మః, అయం. వూర్వోక్తః, శాశ్వతో 

నిత్యసిద్ధః, అస్మాసు సదా స్థితః, శతుఘ్నలక్ష్మణాపేక్షయా బహువచనం. నరర్షభ వురుషోత్తమ. 
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(భరతేన పితృమరణనివేడనం) 

శాశ్వతోఒయం సదా ధర్మ స్థ్రితోఒన్మాసు నరర్షభ, 

జ్యేష్టపుతే స్థితే రాజన్ న కనియా న్నృపో భవేక్. ౨ 

స సమృద్దాం మయా సాద్ధ మయోధ్యాం గచ్చ రాఘవ, 

అభి షేచయ చాత్మానం కులస్వాఒ స్య భవాయ నః. 3 

* రాజానం మానుషం ప్రాహు ర్లేవతక్వే స మతో మమ, 

యస్య ధర్మార్థసహితం వృత్త మాహు రమానుషం. 

-మాత్యణాం చ సమాగమనా త్పూర్యం 'ఇమాః (పకృతయ స్పర్వా విధవా మాతరశ్చ యాః 

త్యత్స కాశ మనుపాప్తాః (పసొదం కర్తు మర్తసీ ” త్యంగుల్యాది నిర్దేశా.నుపప క్రేశ్చ, అతః 

“తంతు రామ సృమాశ్యాసే త్యాదిసర్గః “నసిష్టం వురతః కృత్వే'తి త్యు తరశ తతమ సర్గానంతరం 

చతురు త్తరశతతమసర్షత్వేన లేఖనీయః, పఠనీయశ్చ. తథాచే తృ్పంగత స్స్యాత్, అతో! త 

రామస్య వచనం (శుత్వే త్యయం సర్గ వీన వ్యాభ్యాయతే. 

రామస్య వచనం | పత్వేత్యాది,) ధర్హాత్ తృతేేవారూసముఖు ధర్మాత్, యదాం, ధర్మాత్ ( శ శుత్వేత్యాది,) ధర్మాత్ త్వత్స 5 ధర్మా క క్రై 
త్వదు క్రరాజధర్మా నుష్టాన హేతుభూత రాజభావాత్, రాజధర్మః, త్వదు క్రనితిస్థః, ౧ 

కుత స్తే రాజభావాభావ ఇత్య కాహ (శాశ్వత ఇతి,) అస్మాసు అస్మత్పూర్వేషుం ౨ 

(స సమృద్దా మితి.) భవాయ భదాయ “భవో భద్రే హ పాస్తా సత్తాసంసారజన్మ 

స్వె'తి వై జయంతి, శ 

న సర్వసులభం రాజత్వ మిత్యాహ (రాజాన మితి.) (పాహుః, |పాకృతా జనా ఇతి శేషః, 

స రాజా మమ, దేవత్వే మతః చేవత్వేన సమ్మత ఇత్యర్థః. 

* తనిక్లోకీ, యే లోకాః రాజానం మానుషం [పాహుః, తవీవ యస్య తే, ధర్మార్ధ సహితం 

వృత్త మమానుషం (పాహుః, మనుష్యసంస్థోనత్వేపి ఆతిమానుషశీలవృత్తవిశేపై రతిలంఘిత 

సర్వలోకసామ్యత్వేన, దేవత్వే నారాయణత్వే, మమ సమ్మత ఇత్యర్థః. 
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కేకయస్టే చ మయి తు త్వయి చా౭_రణ్య మాశితే. 

దివ మార్యో గతో రాజా యాయజూక సతాం మతః. >. 

నిమ్మాాంతమా[తే భవతి సహసీతే సలక్ష్ములే, 

దు:ఖశోకాభిభూతస్తు రాజా (త్రిదివ మభ్యగాక్. ౬... 

ఉత్తిస్థ పుదు వ్యు కియతా ముదకం పితుః, 

అహం చౌ. యం చ శతుఘ్న : పూర్వ మేవ కృతోదకా. డ్ 

పియేణ ఖలు దత్తం హి పితృలో కేషు రాఘవ, 

అకయ్యం భవతీ త్యాహు ర్భవాం శైవ పితు: ప్రియః. లా 

త్వా మేవ శోచం స్తవ దర్శనేప్సు స్వయ్యేవ సక్తా మనివర్త్య బుద్ధిం, 

ప్రయా విహీన స్తవ శోకరుగ్గ స్త్వాం సంస్మర న్న స్తమిత: పితా తే. కా 

ఇతి (శ్రీమ(దామయజి ఆయోధ్యాకాండే, వికోత్తరశతతమ స్సర్గః. 

వీవం సన్నిహితనీతిప్రశ్న సోర్టోోత్తర ముక్త్వా (పాథమికరాజవిషయ[పశ్న స్యోత్తర మాహ- 

(కేకయస్థ ఇతి.) యాయజూక ఇజ్యాశీలః “ఇజ్యాశీలో ఇత్యమరః. ౫. 

మన్నిర్గమనానంతరం కతమదివసేషు రాజా దివం గత? ఇత్య కాహ (నిష్కాాంత 

మ్మాత ఇతి.) ఓ -2- 

భవద్భా్యాం దత్తే, కం మయాపి దాతవ్య? మిత్యత్రాహ (|పియేణేతి.) లా- 

(పియత్వ మేవ దర్శయతి (త్వామేవేతి.) రుగ్గః పీడిత ఇతి యావత్ క 

ఇతి శ్రీ నిందరాజవిరచితే, శ్రీరామా ' ' శే, నే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యా నే. 
వీకో కరశతతమ స్సర్గః 
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ఆధ ద్వ్యుషర శతతమ స్పర్షః 

తాం (శుత్వా కరుణాం వాచం పితు ర్మరణసంహితాం, 
రాఘవో భర తేనోక్తాం బభూవ గత చేతన:. ఆ 

తం తు వజ మివోత్సృష్ట్ణ మాహవే దానవాఒరిబా, 

వాగ్వజం భరతే నోక్త మమనోజ్జ్ఞం పరంతపః. 3 

ప్రగృహ్య బాహూ రామో వై పుష్పికాగ్రో యథా [ద్రుమః, 
వనే పరశునా కృత్త స్తథా భువి పపాత హ. | 3 

తథా నిపతితం రామం జగత్యాం జగతీపతిం, 

కూలఘాతపరి[శాంతం (ప్రసుప్త్ర మివ కుంజరం. ౪ 

ఛాతర స్తే మహేష్వాసం సర్వత శోక కర్మ్భితం, 

రుదంత సృహ వైదేహ్యా సిషిచు సృలిలేన వై. % 

అథ ద్వ్యుత్తరశతమ స్సర్గః 

(తా మిత్యాది.) కరుణాం శోకానహాం, యద్వా, అకరుణాం కరుణారహితాం, (కూరా మితి 

“యావ . ౧ 

(తం త్విత్యాది) కోకద్య్వయ మేకం వాక్యం. దానవారిణా ఇందేణ, బాహూ (పగృహ్య 

పాణినా పాణిం నిష్పిడ్య, ఉద్దృత్య వ్యా వాగ్వ(జ మిత్యస్య వూర్వక్షొకా దనుష క్రన [శుత్వే 

త్యనెనాఒన్వయః, ౨-౩ 

(తథేత్యాది) కోకద్వయం. కూలసూతేన మదేన దంతకండ్వా చ కృతేన కూల పహారేణ, 

"పర్మిశాంతం, అతవీవ |పసుక్షీప్తం ,కుంజర మివ స్థితం, మూర్చిత మిత్యర్థః. సలిలేన, సర్వశ 

స్పెషిచుః సర్వగాతాణి మోహశాంతయే సిక్తవంతః, యతః “అమృతం వా ఆప స్రస్మా 

దద్మ్భిరవతాం త మభిషించంతి'తి (శుతి రసి హి వదతి. | ల= 



lit; శుమదామాయళే, గోవిందరాజీయవిశోషే 

స =) సంజ్ఞాం పున ర్లజ్భ్వా నేశ్రాభ్యా మాస ముత్సృజగ , 

ఉవాక్రామత, కాకుక్ స్థ: కృపణం బహు భాషితం. ౬ 

స రామ స్ప్వర్గతం శ్రుత్వా పితరం పృథివీపతిం, 

ఉవాచ భరతం వాక్యం ధర్మాత్మా ధర్మసంహిత౦. జా 

_ కిం కరిష్యా మ్యయోధ్యాయాం తాతే దివం గతిం గతే, 

క స్తాం రాజవరాద్దీనా మయోధ్యాం పాలయిష్యతి. లా 

కింను తస్య మయా కార్యం దుర్గాతేన మహాత్మనః, 

యో మృతో మమ శోకేన మయా చాపి న సంస్కృత :. ౯ా 

అహో భరత సిద్దార్థో యేన రాజా త్యయా=.నఘ, 

శ|తుఘే ఘ్నన చ సర్వేషు (పేతకృత్యేషు సత్కృతః. ౧౦. 

(స త్వితి.) ఉపాకామత ఉపాక్రమత, దీర్చ అర్హ, ఓం లాట 

(కి మితి దిష్టాం క'లకల్పితాం “కాలో దిష్షా ప్యనేహాపీ” త్యమరః. యద్వా, దిష్టాం ' 

డై వకల్పితాం “ధైవం దిష్టం ఖాగధేయ'” మిత్యమరః, రాజవరాత్, తృతీయార్డే పంచమీ... 

పాఠాంతరం-కింకరిమ్యామీ త్యస్య బావ ఖు తి (రాజవరేత్సి రాజవరాధీనాం, త్మదక్ష 

ణాధీనా మిత్యర్థః. త్న 

పితృమరణ హేతుభూతత్యా త్తశ్చంస్కారాఒనుపయోగా చ్చాఒఒత్మానం విగర్హతే. 

(కింను ం సతి.) ళ్ 

(అహో ఇతి.) అనఘ 'వుత మంత్యే తు కర్మ ణీ” త్యుక్త పితృసంస్థారరూస భాగ్య విఘటక 

పాపరహిత, అహం హి కాదృశ పాపవా నితి భావః. యేన కారణేన, త్వయా శతుఘ్నేన 

సర్వేషు (పేతకృత్యేషు పాప్తేషు, రాజా సత్కృతః. 
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( పితుః (శాద్ధనిర్వర్తనం) 

సిష్ప్రుధానా మన నరేందేణ వినాకృళాం, 

నివృత్తవనవాసోపి నాఒయోధ్యాం గంతు ముత్సహే. గా 

సమా ప్రవనవాసం మా మయోధ్యాయాం పరంతప, 
కోను శాసిష్యతి పున స్తాతే లోకాంతరం గతే. ౧౨ 

పురా (పేక్యు సువృత్తం మాం పితా యా న్యాహ నాంత్వయకా, 

వాక్యాని తాని [శోష్వూమి కుత శ్నోత్రసుఖా న్యహం. ౧ 

ఏవ ముక్తా స భరతం భార్యా మభఖ్యేత్య రాఘవః, 

ఉవాచ శోకసంతప్తః పూర్ణచం దనిఖాన నాం. దళ 

* సీతే మృత సే శ్వశుర: పితా హినోఒసి లక్షుణ, 

భరతో దుఃఖ మాచ స్వర్గ్ణతం పృథివీపతిం. ౧౫ 

తతో బహుగుణం తేషాం వాప్పో నేతే ష్యజాయతశ, 

తథా (బువతి కాకుత్ స కువూరాణాం యశస్వినాం. ౧౬ 

(నిష్పృధానా మితి.) వీకాగా అనాకులా *“అనాకులేపి చై కాగ” ఇత్యమరః, సాన 

భవతీ త్యనేకా(గా, తాం, ఆకులా మితి యావత్. ౧ 

(సమా ప్రవనపాస మితి.) శాసిష్యతి, కార్యేషు నియోక్ష్యతీ త్యర్థః. ౧౨. 

(వురేతి.) సువృ_త్తం - శోభనం నియోగాచరణరూపం, వృత్తం యస్య తం, కుతః కస్మాత్ 

వురుషాత్? ౧ 

(వవ మితి) అభ్యేత్య అభిముఖో భూత్వా. (సీత ఇతి.) దుఃఖ మిత్వేతత్ [కియా విశేషణం. 

ఇత్యువాచేకి వూర్వేణాఒన్వయః, CY 

* తనిక్లోకీ, తే శ్వకురః త్వ య్యత్యంతపీతియు క్రః శ్వశురః, “షితా హీనోఒసి లఅక్ష్మదే” 

ఎ ర్థినేన త్వమేవ పితా హీన, నాహ మితి గమ్యతే. 'నసంవృత్తః పితా మమే' తివక్ష్యమాణక్వార్.. 

[171] 



1362 .. శ్రిమృద్రామాయతే, గోవింద రాజీయవిశి స్టే. _ 

తత స్తే భాతర స్సర్వే భృశ మాశ్వాస్య రాఘవం, 
అబువకా జగతీభర్తు: [కియతా .ముదకం పితు:. ౧౬ 

నా సీతా శ్యశురం శ్రుత్వా స్వర్గలోకగతం నృపం, 
నేతాభ్యా మ[శుపూర్ణాభ్యా మశక న్నేక్షుతుం పతిం, అలా 

సాంత్యయిత్యా తు తాం రామో రుదంతీం జనకాత్మజాం, 

ఉవాచ లక్షణం తత్ర దుఃఖికో దుఃభితం వద:. ౧౯ 

ఆఇనయేంగుదిపిణ్యాకం చీర మాహర చోత్తరం, 
జల[కియార్ధం తాతస్య గమిష్యామి మహాత్మనః. 50 

సీతా పురస్తా ద్భ్రజతు త్వ మేనా మభితో వజ, 
అహం పశ్చా దమిష్యామి గతి ర్ర్యేషా సుదారుణా. ౨౧ 

తతో నిత్యానుగ స్తేషాం విదితాత్తా మహామతిః, 
మృదు ద్దాంతశ్చ శాంతశ్చ రామే చ దృుఢభ క్రిమాళ. ౨౨ 

(తత ఇతి) |క్రియతా మిత్యతేతికరణం (దష్టవ్యం. ౧౬-౧౯ 

(ఆనయేతి.) ఇంగుదిపిణ్యాకం తపస్విభోజ్యం తాపసతరుబీజపిణ్యాకం, అనిస్సారితతై లం 

ెష్ట్వా చూర్ణ్చీకృత్య పిండీకృత మింగుదీబీజమేవ పిణ్యాకత్వేనోపచర్యతే. “ఇంగుదీ తాపసతరుి 

'రిత్యమరః, చరం వాస ఉదకదానార్థం. పాఠభేదః = చీరం స్నానార్థం, పరిధానం ఉత్రరం 

ఉత్తరీయం చ. ౨ 

(సితేతి.) అభితః పశ్చాత్, అభితః పరిత ఇత్యాదినా చీనా మితి ద్వితీయా సుదారుణా 

సుతరాం దుస్పహా, గతిః దుఃఖినాం గతిః, వీషాహి స్నా నాద్యర్థం 'స్త్రేబాలవురస్పరా ఖల్వి 

త్యర్థః. తథా చ సూతం “సర్వే కనిష్ట ప్రథమా అనువూర్య ఇతరే (స్రుయోఒ[గ' ఇతి. ౨౫ 

(తత ఇతి.) నిత్యానుగః కుల కమానుగతానుచరః, విదితాత్మా జ్ఞాతాత్మ స్వరూపః. ౨౨-౨౩ 



అయోధ్యాకాళ్లే-ద్వ్యూత్తరశతతమస్సర్ల : 1363 

(శ్రీరామేణ సితుః (శాద్ధనిర్వర్తనం) 

సుమంత్ర ఫ్రై ర్నృపసుతై స్సార్ధ మాశ్వాస్య రాఘవం, 
అవాతారయ _దాలంబ్య నదీం మందాకినీం శివాం. ౨౩ 

లే సుతీర్జాం తత: కృచ్చాా దుపాగమ్య యశ స్విన:, 

నదీం మందాకినీం రమ్యాం సదా పుష్పితకాననాం. ౨౪+ 

నీఘ్మసోతస మానాద్య తీర్థం శివ మకర్ణమం. 

సిషిచు స్తూదకం రాజే తతైత త్తే భవ త్వితి. ౨౫, 

(ప్రగృహ్య చ మహీపాలో జలపూరిత మంజలిం, 

దిశం యామ్యా మభిముఖో రుద న్యచన మ|బపిక్. ౨౬. 

ఏత త్తే రాజశార్దూల విమలం తోయ మక్షయం, 

పితృలోక గతన్యాఒద్య మద్దత్త ముపతిష్టతు. ౨౭: 

(త ఇతి.) తే సీతాలక్ష్మ ణరామాః, 'స్ర్రియో వ్యువకం దిశంతీ3 శాస్ర్రసిద్ధం, శీఘ(ససోతసం. 

నదీ ముపాగమ్య, అకర్షమం తీర్థం అవతార పదేశం ఆసాద్య. తత హే తాతృ తే తుభ్యం, వతత్ 

భవతు, ఇ త్యుచ్చార్య, ఉదకం, సిషిచుః దదు రిత్యర్థః, స్నాన మర్థాత్ సిద్ధం. సీతాయా- 

స్స్నానమాత్రేఒన్వయో వా, కృచ్చాా దిత్యనేన తేషాం దుఃభాతిశయాత్ స్థలితగమన ముచ్యతే. 

సుతీర్థా మిత్యనేన పుణ్యతీర్థత్వ ముక్తం. ఉపగమ్యే త్యనేన నదీతీరేపి కంచిత్ కాలం రోదనాచార 

ఉక్తః. యశస్విన ఇత్యనేన శాస్ట్రాఒనతిక్రమ ఉక్తః. రమ్యా మి త్యనేన దుఃఖశాంతి హేతుత్వ 

ముక్తం. వుష్పితకాననా మిత్యనేన ఉదకదాన సమా ప్రిపర్యంత మనాతపత్వ ముక్తం.. 

శీఘ్మసోతస మి త్యనేన స్నానకాలే సోతోభిముఖత్వ ముక్తం. శివం శుద్ధం, అకర్ణమం తీర్ధ 

మాసాద్యే త్యనేన తీరే సేచన ముక్తం, వగ. 

దానస్రకార మాహ (|పగృహ్యేత్యాదినా.) వ్౬ 

దానమంతమాహ (వీత దిత్యాదినా,) విష్ 



1364 శ్రీమదామాయశే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే .. 

తతో మందాకినీ తీరా త్ప్రతు 5 తీ తీరగ స రాఘవః, 

పితు శ్నకార తేజస్వీ నివాపం ఖభ్రాతృ్ళృభి సృహ. ౨౮ా 

ఐంగుదం బదరీమిశం పిణ్యాకం దర్భ్శసం సరె, 

న్యస్య రామ స్పుదు;ఖార్తో రుద న్వచన మబ్రవీక్. డా 

ఇదం భుజ్ కు మహారాజ (పీతో యదశనా వయం, 

యదన్న: పురుషో భవతి తదన్నా స్తస్య దేవతాః. 3౦ 

తత స్రేనైవ మారైేణ (పత్యుత్తీర్ణ నదీతటాక్, 

ఆరురోహ నరవ్యా మో రమ్యనానుం మహిధరం. శం 

తత: పర్ణకుటిద్వార మాసాద్య జగతీపతి:, 
పరిజగాహ బాహుభ్యా ముభౌ భరతలక్షుణౌ. 3౨ 

తేషాం తు రుదశాం శబా త్వుతిశుత్కోఒభవ ద్రిరౌ, 

భాత్యాణా'ం సహ వైదేహ్యా సింహానా మివ నర్ణతాం. ౨3 

మహాబలానాం రుదతాం కుర్వుతా ముదకం పితుః, 

విజ్ఞాయ తుములం శబ్దం |త్రస్తా భరతసైనికాః:. ఉత్తి 

అబ్రువం శ్చాపి రామేణ భరత సంగతో ధ్రువం, 

తేషా మేవ మహాజా శబ్ద శోచతాం పితరం మృతం. "ఈం 

(తత ఇతి.) | భాతృభి సృహ మందాకినీతీరాత్ [పత్యు త్తీర్య, పితు ర్నివాపం పిండ|పదానం, 

చకార, మందాకినీతీరాత్ సము త్తీర్యే త్యుదకదానదేశాత్ కించిత్సృదేశాంతరగమనవచనాత్ సపిండీ 

కరణమేవ కృత మి త్యవగమ్యతే. దశాహాత్యయే ఉదకదానం వినా పిండదానస్యాఒచోది కత్వాత్, 

ఉదక సేచనవత్ కనిషైన లక్ష్మణేన పిండదానాఒనుక్తే శ్చ. తాహ-౩౨వ౨ి 

(తేషా మితి.) [పతిశుత్కః (పతిధ్వనిః. $3 

(మహాబలానా మిత్యాది) శ్లోకద్వయ మేకం వాక్యం. (తస్తాః కిం భవిష్యతీతి ధియా 



అయోధ్యాకాళ్లే -ద్వ్యుత్తరశతతమస్పుర్గ: “ 1865 

(శ్రీరామేణ పితుః శ్రాద్ర నిర్వర్తనం) ._ .- 

అథ వానా౯ పరిత్యజ్య తం సర్వే=_భిముఖా స్స్షనం, 

ఆప్యేకమనసో జగ్ము ర్యథాన్థానం పథావితా, - 2౬ 

హరయై రన్యే గజై రన్యే రథై రన్వే స్వలంకృతై:, 

సుకుమారా స్తథైవాఒన్యే పద్భిరేవ నరాయయ:;.. 3౭ 

అచిర పోషితం రామం చిర వి|ప్రోషితం యథా, 

దమ్షకామో' జన స్పర్వో జగామ సహసొాఒజుశమం. ' ఆటా 

భ్రాత్థాణాం త్వరితా స్తత్ర దష్పుకామా స్పమాగమం, 
ఓ 

యయ రృహువిధై ర్వానై: ఖుర నేమిస్త్వునాకులై :. త్రిక 

సా భూమి రృహుఖి ర్యానై: ఖుర నేమిసమాహతా, 
ముమోచ తుములం శబ్దం ద్వౌ రివాఒభ సమాగమే. ౪౦ 

PT CE వానానునినానమలమున. నల 
నతన ఆ 

-ఊద్విగ్నాః, ఉద్వేగానంతరం నిశ్చిత్య వదంతి స్కే త్యాహ (అబువ న్నిత్యాదినా.) మృతం 

మేతరం, ఉద్దిశ్యేతి శేషః. ౩౪-౩౫ 

(అథేతి) స్వన మభిముఖాః స్వనోత్ప త్రీదిగభిముఖా ఇత్యర్థః. యథానస్థానం శబ్లోత్చ త్రిపదేశ 

.మనత్మ్శికమ్మ్య, (పధావితాః నీఘగతియుక్తాః. 3౬ 

(హయై రితి.) సుకుమారా ఇతి హయై రిత్యాదిభి రుక్తానాం (త్రయాణాం విశేషణం, 

-సుకుమారత్యాభానే దుఃఖితం రామం (పతి పద్భ్యామేవ గంతవ్యత్యాత్, ౩98-౨౩౮ 

(భాత్యాణా మితి.) వషాం యానై ర్ల్షమనం దర్శనత్వరయా, 'యయు ర్పహువిధై ర్యానైః 
ఖురనేమిసమాహతే” తి పాఠః. యయు రృహువిధై ర్యుక్తై రితి పాఠే.. యుక్తైః సజ్జె; యానై 

రితి శేషః. ' " ఆఅజా౪ం 



1566 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవింద రాజీయవిశిస్పే 

తేన విత్రాసితా నాగా: క రేణుపరివారితా:, 

అవాసయంతో గంధేన జగ్ము రన్య ద్వనం తత... ళా 

వరాహవృకసంఘాశ్చ మహిషా స్పర్పవానరాః, 

వ్యాఘగోకర్గ్ణగవయా వికేసు: పృషశతై సృహ. ౪. 

రథాంగనాహ్వా నత్యూహా హంసాః కారండహా: ప్లవా:. 

తథా పుంస్కోోకిలా: (కౌంచా విసంజ్ఞా ఖేజిరే దిశః. ౪ఈ 

తేన శబ్దేన విత్రసై రాకాశం పకిభి రక్రకం, 

మనుష్యై రావృతా భూమి రుభయం (పబభౌ తదా 9" 

తత స్తం పురుషవ్యాఘం యశస్విన మరిందమం, 

ఆసీనం స్థండిలే రామం దదర్శ సహసా జనః, Ys. 

విగర్హమాణ: కైకేయీం సహితో మంథరా మపి. 

ఆభిగమ్య జనో రామం బాపష్పుపూర్ణముఖోఒభవత్. ౪౬. 

తాన్నరాకా బాష్ప, కా సమాత్యాఒథ నుదుఃఖితాకా, 

పర్యష్వుజత ధర్మ జై: పితృవ న్మాతృవచ్చ సః ౪౬. 

(తేనేతి,) ఆవాసయంతః మడగంధేన వాసయంతః. వీతేన వనగజానా మపి రామదర్శన . 

హర్తో ద్యోత్యతే. లాం 

(వరాహేతి.) గోకర్ణః గోరివ కర్ణా యస్య స గోకర్లః, మహాపృషతవిశేషః. ఖం. 

(రథాంగేతి) న ఖ్యాహాః జలరంకవః “నత్యూహో జలరంకు స్పా" దితి హలా ' 

ప్లా: స్థూలబకవి. షా, 

(విగర్హమాణ ఇతి.) సహితః అన్యోన్యసంగతః, 
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(వసిష్థాదీనాం [శీరామసందర్శనం) 

స తత్ర కాంశ్చి త్పరిషస్వజే నరా న్నరాశ్చ 'శకేచిత్తు త మభ్యవాదయకా, 
చకార సర్వాకా స వయస్యబాంధవాకా యథార్ల మాసాద్వ తదా నృవొత్తజు: ౪౮ 

స తత్ర తేషాం రుదతాం మహత్తనాం భువం చ ఖం చా౭నునినాదయజా స్వనః 
తుహా గిరిణాం చ దిశశ్చ సంతతం మృదంగఘోష ప్రతిమ: ప్రశ్శుశువే ౪౯ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, ద్వ త్తరశతతమ స్సర్గః. 

_-వాన్తాప్రుదుకు-లా 

అథ (త్యుత్తరశతతమ స్సర్గః 

వసిష్య: పురతః కృత్యా దారాకా దశరథస్య చ, 

అభిచక్రామ తం దేశం రామదర్శనతర్ణిత :. ణ 

రాజపత్న్యశ్చ గచ్చంత్యో మందం మందాకిసీం (పతి, 

దదృశు స్తత తత్తీర్ణం రామలక్ష్మణ సవితం. ౨ 

కౌసల్యా బాప్పపూర్ణేన ముఖేన పరిశుష్యతా, 

సుమిత్రా మబవీ ధ్రీనా యా శ్చాన్యా రాజయోషిత:. 3 

(స ఇతి.) చకార, సమ్మాన మితి శేషః, ౮-౪౯ 

=ఇతి శ్రీ గోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యాన్సే అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

దుక త్రరశతతమ స్సర్గః. 

స్మర నాట న 

అథ తు త్తరశతతమ స్పర్షః 

en a తప్పులని hah en 

అథ మాతృసమాగమక్షిస్త్యు త్తర శ తతమె సర్లే (వసిష్ట ఇతి) రామదర్శనతర్షి ఈః రామదర్శనే 

ఇసంగాతాభిలాషః *“కామోఒభిలాష స్తర్త' ఇత్యమర :, - ౧-3 
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ఇదం తేషా మనాథానాం క్లిష్ట మక్షిష్టక ర్మణాం, 

పనే (పా 'క్మేవలం తీర్థం యే సే నిర్విషయీక్ళశా:. ణా 

న్ ఇత స్సుమిశ్రే'పుత స్తే సదా జల మతంద్రిత;, 
స్వయం హరతి సౌమిత్రి ర్మమ పుతస్య కారణాక్. ఏకం 

జఘన్య మపి తే పుత్రః కృతవా న్నతు గర్హిత:, 

భ్రాతు ర్య 'దర్ధ సహితం సర్వం త ద్విహితం గుణైః. ౬. 

అద్యాఒయ మపి'తే పుత్రః క్షేశానా మకథోచిత:, 
నీచానర్ధ సమాచారం సజ్జం కర్మ [ప్రముంచతు. జ్ర 

(ఇదం తేషా మితి.) తే (ప్రసిద్దాః రామాదయః, యే (పాక్, సర్విషయీకృతాః రాజ్యా 

న్నిమ్మాసితాః, వనే తేషాం, క్లిష్టం ఉపమర్దితం, ఇదం తీర్థం అవతరణం, కేవలం నిశ్చితం. 

“కేవలం నిళ్చితే క్రీ బే వాచ్యవ త్వేకకృత్స్నుయోి రితి వైజయంతీ. ఏ, 

(జఘన్య మితి) జఘన్యం హీనం జలాహరణాదికర్మ, కృతవా నపి న గర్హితః. కుతః? 

ఇత్య(తాహ ((భాతు రితి.) భాతుః. జేష్టభాంతుః, అర్థ సహితం, (పయోజన సహితం, యత్ కర్మ, 

తత్ సర్వం, గుణై ర్విహితం 'జ్యేష్టభాతా పితృసమి ఇతి వచనాత్ పితృశు(శూపావత్ గుణాయ . 

కల్పత ఇత్యర్థః, = | | ౬. 

(ఆద్యాఒయ మితి.) క్లేశానా మతథోచితః ఇదానీం యాదృశక్షేశానుభవః తాదృశ క్లేశానా- 

మనుచితః, తే ఆయం వ్యుతః, నీచానర్థ సమాచారం నికృష్ట దుఃఖ పచుర సమాచారసహితం, 

సజ్జ్ఞం ఉద్యుక్తం, కర్మ, ఆద్య (పముంచత్వపి అపి శబ్ద సృంభావనాయాం, “అపి స్పంభావనా- 

(పశ్న గర్తా శంకా సముచ్చయి ఇతి వై జయంతీ. భరత పార్ధ్థనయా రాయేణ స్వరాజ్యే స్వీకృతే. 

లక్ష్మణస్య నీచకర్మ్మపమోచనం సంభవే దితి భావః. త 
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(వసిష్టాదీనాం శ్రీరామ సందర్శనం) 

గతణా(గేషు దర్చేషు సా దదర్శ మహీతలే, 

పితు రింగుదిపిణ్యాకం న్య స్త మాయతలోచనా. లా 

తం భూమౌ పితు రార్తేన న్య స్తం రామేణ వీక్ష్య సా, 

ఉవాచ దేవీ కౌసల్యా సర్వా దశరథ స్త్రియ: ౯ 

ఇద మిత్వాకునాథస్య రాఘవస్య మహాత్మనః, 

రాఘవేణ పితు ర్హత్తం వశ్యతైత ద్యథావిధి. ౧౦ 

తస్య దేవసమానస్య వార్థివస్య మహాత్మనః, 

నైత దౌపయికం మన్యే భు క్రభోగస్య భోజనం. ౧ 

చతురంతాం మహీం భుక్త్వా మహేందదసదృశో విభుః, 

కథ మింగుదిపిణ్యాకం స భుజ వసుధాధిప:. ౧౨ 

అతో దు;ఖతరం లోకే న కించి త్ప్రతిభాతి మా, 

యత్ర రామ: పితు రృద్యా దింగుదికోద మృద్ధిమాకా. ౧౨. 

రామేజేంగుదిపిణ్యారం పితు ర్హత్తం సమీక్ష్య మే, 

కథం దుఃఖేన హృదయం న స్ఫోటతి సహ్మసధా. ౧౪ 

(దక్షిణ్మాగే ష్వితి.) పితురితి చతుర్ధ్యర్థ షష్టి. ౮30. 

(తస్వేతి.) బొపయికం [పాప్తం “యుక్తం స్యా దుచితం న్యాయ్యం ([పాప్ర మౌపయికం 

తథే' తి హలాయుధః. ౧౧-౧౨ 

(తత ఇతి.) రాజ్ట్యైశ్వర్య యోగ్యతయా బుద్దిమా నిత్యుక్రిః ౧౩ 

(రామేణేతి.) స్ఫోటతి స్ఫుటతి. అళా 

[172] 
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[శుతిస్తు ఖల్వియం సత్యా లౌకికీ (పతిభౌతి మా, 

యదన్న :; పురుషో భవతి తదన్నా స్తన్య దేవతాః, 

వివ మార్తాం సపత్న్య స్తా జగ్ము రాశ్వాస్య తాం తదా, 

దదృశు శ్చాశ మే రామం స్వర్లచ్యుత మివాఒమరం. 

సర్వభోగై: పరిత్యక్తం రామం సం(పేక్షషు మాతరః, 

ఆర్తా ముముచు ర[శూజి సస్వరం శోకకర్శితా.. 

తాసాం రామ స్సృముజ్ఞాయ జగాహ చరణాకా శుభాక్తా, 

మాత్యూణాం మనుజవ్యా[ఘ సృర్వాసాం సత్యసంగర:. 

తాః పొణిభి స్పుఖస్పర్సై ర్భృద్యంగుళితలె శుభైః, 

ప్రమమార్హూ రజ: పృష్టా [దామస్యా౭_౭_యతలోచనా:. 

సౌమిత్రి రపి తా స్పర్వా మాత్తూ సృంపేక్యు దుఃఖితః, 

అభ్యవాదయతా౭సక్తం శనై రామా దనంతరం. 

యథా రామే తథా తస్మికా సర్వా వవృతిరే స్త్రియః, 

వృత్తిం దశరథా జ్ఞాతే లక్షుణే శుభలక్ష బే. 

వూ 

౧౬ 

అలా 

౧౯ 

2౨0 

విం 

(శతి రికి.) సత్యా సత్యార్థ్కా లౌకికి లోకవిదితా, లోకటపసిద్ధేతి యావత్. “దేవతా ఇతి 

(వతి స్పత్యే త్యన్వయః. 

(తా ఇతి.) రామస్యాయతలోచనా ఇతి పాఠః. 

092“ లౌ 

రార 

(సొమితి రపీతి.) అసక్తం ఆవిరతం *“అనిరత మనవరతం స్యా దేకార్థ మనారత మసక్త 

మహే తి హలాయుధః, 

(యథేతి.) వవృతిరే చకు రిత్యర్థః. 

20 
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(వసిష్టాదీనాం శ్రీరామసందర్శనం) 

సీతాపి చరణాం సానా ముపసంగ్భహ్య దుఃఖితా, 

శ్వశూణా మ(శుపూర్ణాజీ. సా బభూవాఒ [గత స్థితా. ౨౨ 

తాం పరిష్ష్యుజ్య దుఃఖార్తాం మాతా దుహితరం యథా, 

వనవాసక్కశాం దీనాం కౌసల్యా వాక్య మ బపీక్. ౨ 

విదేహరాజస్య సుతా స్నుషా దశరథస్వ చ, 

రామపత్నీ కథం దుఃఖం సంపాప్తొ నిర్ణనే వనే. ౨ 

పద్మ మాతపసంత ప్తం పరిక్షిష్ట మివోత్సలం, 

కాంచనం రజనా ధ్వస్తం క్లిష్టం చంద మివాంబుదై:, ౨% 

ముఖం తే : పేక్యు మాం శోకో దహ త్యగ్ని రివాశ్రయం, 

భృశం మనసి వైదేహి వ్యసనార ణిసంభవ:. ౨౬. 

(బువంత్నా మేవ మార్తాయాం జనన్యాం భరతా[గజ:, 

పాదా వానాద్వ జగాహ వసిష్పస్య చ రాఘవః. ఎక 

పురోహితస్యా౭_గ్ని సమస్య వై తదా బృహస్పతే రింద ఇవాఒమరాధివ;, 

(ప్రగృహ్య పాదౌ సుసమృద్ధతేజస స్పహ్లైవ తేనోపవివేశ రాఘవః, ౨౮ 

తతో జఘన్యం సహిత్రె స్ప మంతత్రిభి; పుర పభానైశఎ సహైవ సైనికైః, 

జనేన ధర్మజ్ఞత మేన ధర్మవాజా ఉ . ఒ భరత స్తదాఒ[గజం. ౨౯ 

(పద్మ మిత్యాది.) తే ముఖం (పేక్ష్య, స్థేతా మితి శేషః. మాం, మనసి, స్థిత స్పన్నితి శేషః, 

అ(శయం ఆగశ్రయభూతం కాష్టాదికం. ౨౫-౨౮ 

(తః ఇతి.) తతో జఘన్యం వసిష్టరామోసవేశా దనంతరం, ఉపోపవిష్టః (వసముపోదః 

పాదవూరణి ఇతి ద్విర్వచనం, చకా 
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గ 

(శీయా జ్వలంతం భరతః కృతాంజలి ర్యథా మహం ద: (పయత: (పజాపతిం.30: 

ఉపోపవిష్టస్తు తదా స వీర్యవాం స్తపస్వి వేషేణ సమీక్యు రాఘవం, 

కి మేష వాక్యం భరతో౭ద్య రాఘవం ప్రణమ్య సత్కృత్య చ సాధు వక్ష్యుతి, 

ఇతీవ తస్యాఒ౬ర్యజనస్య త త్త్మతో బభూవ కౌతుహల ముత్తమం తదా. తం 

స రాఘవ స్పత్యధృతిశ్చ లక్ముజో మహానుభావో భరతశ ధార్మికః, 
హృతా సుహృద్భిశ్చ విరేజు రధ్వరే యథా సదప్యై స్పహిళతా (స్ర్రయోఒగ్న యః. 

ఇతి న్రీమ(దామయణే, అయోధ్యాకాండే, త్యుత్తరశతతమ స్పర్ల:. 

_ వమ. = 

అథ చతురుత్తరశతతమ స్సర్గః 

_- వాలా కార 

తంతు రామ స్పమాజ్ఞాయ (భాతరం గురువత్సలం, 

లక్ష్మణేన సహ (భ్రాతా |ప్రష్ణుం సముపచక్ర మే. ౧ 

(ఉపోపవిష్ట ఇతి.) కృతాంజలిః, అభూ దితి శేషః. 3౦ 

(కిమితి.) ఇతీవే త్యత ఇవశబ్లో వాక్యాలంకారే, 3౧-౩౨ 

ఇతి శ్రి గోవిందరాజవిరచితే, శ్రీ రామాయణభూషణే, పీఠాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

త్ఫ్యుతరశతతమ స్సర్గః, 

MU UENE SN 

అథ చతురు త్తరశతతమ స్సర్గః 
నావు వ్వా స ఉం శిల ఉస్టిల లోల శల శై శ శ 

అథ రామభరతయో రుకక్సి పత్యుక్తీ చతురు త్రరశ తతమే (తం త్విత్యాదినా.)'గురువత్సలం- 

గురౌ స్వస్మిక భక్తం, సమాజ్ఞాయ జ్ఞాత్వా, (పా ప్రరాజ్యసరిత్యాగేన జటావల్కులధారణాదినా చ 

స్వస్మఆ భ_క్రియుక్తం జ్ఞాత్వే త్యర్థః. సమాశ్వాస్యేతి పాఠేపియవచనాదిభి స్స్పమ్యగాశ్వాస్యే 

త్యర్థః. ౧ 
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(భరతేన రాజ్యస్వీకరణాయ శ్రీరామ (పార్థనం) 

కీమేత దిచ్చేయ మహం (శ్రోతుం ప్రవ్యాహృతం త్వయా, 

యస్మా త్య మాగతో దేశ మిమం చీరజటాజిసి. 3 

కిన్ని మిత్త మిమం దేశం కృష్ణాజినజటాధర:, 

హిత్వా రాజ్యం |ప్రవిష్ట స్త్వం త త్సర్వ౨ వక్తు మర్హసి, 3 

ఇత్ఫుక్ర: కైకయీపుత్ర: కాకుత్ స్థన మహాత్మనా, 

(ప్రగృహ్య బలవ ద్ఫూయః |పాంజలి ర్వాక్య మట్రవీక్. జ 

ఆర్యం తాత: పరిత్యజ్య కృత్వా కర్మ సుదుష్కు రం, 

గత స్వర్గం మహాబాహు: పుతశోకాఖిపీడిత :. ౫% 

స్త్రియా నియక్ర: కైకేయ్యా మమ మ్మాతా పరంతప, 

చకార సుమహ త్పాప మిద మాత్మయశోహరం. ౬ 

(కిమితి.) యస్మా త్కారణాత్్ త్యం చీరజబాజినీ సకా ఇమం దేశ మాగతః, వతత్ 

ఎతత్కారణం, కిం? అహం త్వయా (పవ్యాహృతం, [శోతుమిచ్చేయం [శోతు మిచ్భామి. న తు 

ఊ హేయేతి భావః. ౨ 

నీవ ముక్తేపి శోకేన తూష్టీం స్థితం వునః పృవృతి (కిన్నిమి త్తమిత్యాది) శ్లోకద్యయేన, 

కాకుత్స్సేన, బలవక్ పగృహ్య గాఢం పరిష్వజ్య, తత్సర్వం వక్తు మర్హసీతి భూయః ఉక్తః 

కైకయీవు తః |పాంజలి ర్వాక్య మసబవీ దిత్యన్వయః. ల 

(ఆర్యమిత్తి సుదుష్కరం కర్మ కృత్వా జ్యేష్టార్హం రాజ్యం (ప్ర్రీనియోగాత్ కనిష్టసా తృృత్వే 
శీఠ లా 

త్యర్థ:ః. ఆర్యం త్వాం, పరిత్యజ్య వివాస్య, జ! 

(స్రైయేకి.) సుమహత్ పాపం సువుతస్య వనే ష్మవాజనరూసం. ౬ 
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నొ రాజ్యఫల మపాప్య విధవా శోకకర్చితా, 

పతిష్యతి మహాఘో రే నిరయే జననీ మమ. డ్ 

తస్య మే దాసభూతస్య [ప్రసాదం కర్తు మర్గ సి, 

అభిషించస్వ చాఒ దైవ రాజ్యేన మఘవా నివ, దా" 

మాః ప్రకృతయ సర్వా పిధవా మాతరశ్చ యాః, 

త్రత్సకాశ మనుపాపా: (పసాదం కర్తు మర్హసి. లా 

త దానుపూర్యాా యుక్తం చ యుక్తం చా౭_=క్మని మానద, 

రాజ్యం |పాప్నుహి ధర్మేణ సకామాకా సుహృద: కురు. ౧౦. 

భవ త్యవిధవా భూమి సృమ।గా పతినా త్వయా, 

శశినా విమలేనేవ శారదీ రజనీ యథా. ౧౧ 

ఏభిశ్చ సచివై స్సార్థం శిరసా యాచితో మయా, 
భాతు శ్నిష్యస్య దాసస్వ |వనాదం కర్తు మర్తసి, ౧.౨. 

(సేతి) సా నవీవంరూపపాపష పేర అక ర్తి. డ్ 

(త స్యేతి.) తస్య కైకేయీసంబంధాత్ 'పావ్తాపవాద స్యే త్యర్థః, రాజ్యేన హేతునా. రా 

(తదానువూర్వ్యేతి.) ఆనువూర్వ్యా యు క్రం జ్యేష్టాన్నుకమేణ సంగతం, ఆత్మని యుక్తం చ 

భరణసమర్గే త్వయ్యేవ ప్రాప్తం. లం 

(భవ త్వితి.) పతినేతి నాభావ ఆర్ష ః. రజనీ యథా రజనీవ భూమిః. శశినేవ త్వయా... 

అవిధవా భవతు. ౧౧౫ 

(వీభి శ్చేతి) మమైకస్య శోకాశుపాత మసహమానః కథ మేషా మ(శూణి సహిష్యత? ఇతి. 

మత్వా యుద్దాయ సన్నద్ధె రివ రథగజతురగపదాతిభి స్పార్ధ మాగతోఒస్మి, (సచివ్హై మమ హి 

యాచన ముపేక్ష్యం, ఆగ్థర్రాజ్యనిర్వాహకై ః పూజనీయై స్పచివై ర్యాచితం తవా నతిక్ష మణీయం హి.. 
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(భరతేన రాజ్యుస్పేకరణాయ శ్రీరామ; పార్థనం) 

త దిదం శాశ్వతం పత్యం సర్వం (ప్రకృతిమండలం, 

పూజితం పురుషవ్యాఘ్ర నాతికమితు మర్తసి. ౧48 

ఏవ ముక్తా మహాబాహు సృబొష్ప: కైకయీసుత:, 

రామస్య శిరసా పాదౌ జగాహ విధివ త్పునః. ౧౪ 

తం మత్త మివ మాతంగం నిశ్శసంతం పునఃపునః 

(భాతరం భరతం రామః పరిష్వజ్వేద మబనీక్. ౧౫ 

కులీన స్పత్వసంపన్న స్తేజస్వీ చరితవత:, 

రాజ్యహేతో: కథం పాప మాచరె త్త్యద్విధో జనః. ఏ౬ 

{యాచితణ మమాఎగత స్థ్రితిరేవా౭లం తవ కార్యకరణాయ. కిం వున ర్యాచనేసి కృతే? 

(శిరసా యాచితః) “శిరసా యాచత స్తస్య వచనంన కృతం మయే' తి ఖలు తవ హృదయ 

మనుశేతే. (మయా) వీతావత్ప్సర్యంతం త్వమేవ మాం యాచిత్వా మమ మనోరథం వూరితవా నసి, 

(ఖాతుః) కిమర్థం యాచితవ్యం? తవాఒనుజో న భవామి కం? (శిష్యస్య) అనుజో భూత్వా 

భవతా సహ క మంశభాక్ తిస్థామి? మంత సంబంధోపి త్వత్తః ఖలు, (దాసస్య) శిష్యో బూత్వా 

కయవిక్రయార్లో న భవామి కిం? అతః ((ప్రసాదంకర్తు మర్హసి) ఉక్తై రమోఘె ర్లేతుభి ర్మమ 

యాచ్చాం సఫలాం కురుష్వ, ౧౨ 

వభిశ్చ సచివై రిత్యస్య వివక్షితం దర్శయతి (త దితి) త త్పురవ ర్తనదశాయా మసన్ని 

హితం, ఇదం ఇదానీం సన్నిహితం, శాశ్వతం సనాతనం, పరంపర్నాపా ప్రమితి యావత్. వూజితం 

వూజార్హ్హం, (ప్రకృతీనాం మంతి పభృతీనాం, మండలం సమూహం, నాఒతి[కమితు మర్హసి 

-తద్వచనం నాతికమణీయ మిత్యర్థః. ౧౩ 

(వవ మితి) మహాబాహుః (పసారితబాహు రితి యావత్. (కైకయీసుతః) మాతు రోమా 

దయ మవస్టేతి భావః. (వున రితి) వూర్వం యాచితవాకా, తత శరణాగతి మకరో దిత్యర్థః, ౧౪-౫ 

(కులీన ఇతి,) కులీనః మహాకుల పసూతః, సత్వసంపన్నః సత్వగుణసంపన్నః, పాపం 

జ్వ్యేష్రవిషయ్యృ పాతికూల్య రూపం, ౧౬ 
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న దోషం త్వయి పశ్యామి సూక్యు మప్యరిసూదన, 

న చాపి జననీం బాల్యా త్యం విగర్హితు మర్తసి. ౧౯ 

కామకారో మహాప్రాజ్ఞ గురూణాం సర్వదాఒనఘ, 

ఉపపన్నేషు దారేషు పు[కేషు చ విధీయతే. ౧౮- 

వయ మస్య యథా లోకే సంభ్యాతా స్పొమ్య సాధుఖిః, 

భార్యా: పుతాశ్చ శిష్యాశ్చ త మనుజ్ఞాతు మర్తసి. గజా 

వనే వా చీరవసనం సౌమ్య కృష్టాజినాంబరం, 

రాజ్యే వాపి మహారాజో మాం వాసయితు మీశంర:, ౨౦ 

యావ త్పితరి ధర్మళజ్టే గౌరవం లోకసత్కృతం, 

తావ ద్ధర్మభృతాం (శేష్ట జనన్యా మపి గౌరవం. ౨౬ 

(న దోష మితి.) బాల్యాత్ అజ్ఞానా దిత్యర్ణః, ౧౭- 

(కామకార ఇతి.) కామకారః స్వచ్చందకరణం. ఉపపన్నేషు శిష్యదాసాదిషు. ౧లా- 

(వయ మితి) లోకే భార్యాదయః సాధుభి ర్యథా, సంఖ్యాతాః నియామ్యత్వేన పరిగణితాః, 

వయ మపి తథా దశరథ స్యేతి త్వం జ్ఞాతు మర్షసి. అను ర్నిరర్భకః. ౧౯ 

(వన ఇతి) చీరం |దుమవల్కులం, వసన ముత్తరీయం యస్య తం, కృష్ణాజినం అంబరం 

ఆధరాంబరం యస్య తం, ఈశ్వరః నియంతా, 3 

(యాన దితి.) పితరి, యావత్ యత్పరీమాణకం, గౌరవం, జనాన్యామపి, తావత్ తత్పరి 

మాణకం గౌరవం, కర్తవ్య మితి శేషః, యతత్త చృబ్దాభ్యాం యృత్తదేతేభ్యః పరిమాణే వతుబితి. 

వతుప్, ఎం 
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(భరతేన రాజ్యస్వికరణాయ శ్రీరామ! పార్థనం) 

వతాఖ్యాం ధర్మశీలాఖ్యాం వనం గచ్చేతి రాఘవ, 

మాతాపితృభ్యా ముకో=.హం కథ మన్య తృమాచరే. ౨౨ 

త్వయా రాజ్య మయోధ్యాయాం ప్రాప్తవ్యం లోకసత్కృతం, 

వ స్తవ్యం దండకార భ్యే మయా. వల)_లవాససా. ౨౩. 

ఏవం కృత్వా మహారాజ్లో విభాగం లోకసన్ని ధౌ, 

వ్యాదిశ్య చ మహాళేజా దివం దశరథో గతః. ౨౪ 

స చ ప్రమాణం ధర్మాత్మా రాజా లోకగురు స్తవ, 
పితా దత్తం యథా భాగ ముపభోక్తు౨ త్య మర్ష్తసి. ౨ 

చతుర్దశ సమా సామ్య దండకారణ్య మాశ్రిత, 
ఉపభోక్యు త్యహం దత్తం భాగం పితా మహాత్మనా. ౨౬. 

య దబవీ న్మాం నరలోకసక్కృత: పితా మహాత్తా ఏిబుధాధిపోపమ:, 

తదేవ మన్వే పర మాత్మనో హితం న సర్వలోకేశ్వరభావమ వ్యహం ౨౭ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, చతురు త్తరశతతమ స్పర్గ:. 
a HI Ce: al 

ఫలితమాహ (వీతాభ్యా మితి) సమాచరే సమాచరామి, కథం సమాచరాణీ త్యర్థః, ౨౨-౨౪ 

(స చేతి.) షితా దత్తం భాగం, యథా యథావత్, ఉపభోక్తు మిత్యన్యయః. దఫా ఓ. 

(యదితి.) పర మాత్మనో హితం ఆత్మనః పరం హితం, ౨6 

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణ భాషణే, పీతాంబరాఖ్యాన్సే అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే,. 

చతురు త్తరశతతమ స్సర్గః. 

[ 178) 
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అథ సంచోరశతతమ స్సర్గః 

తతః పురుషసింహానాం వృతానాం తై స్పుహృద్లజై:, 

శోచతా మేవ రజనీ దుఃఖేన వ్యత్యవర్తత. ణం 

రజన్యాం సుపఖభాతాయాం భాతర స్తే సుహృద్ప్పూతా:, 

మందాకిన్యాం హుతం జప్యం కృత్వా రామ ముపాగమః. వ 

తూష్ణీం శే సముపొసీనా న కశ్చి త్కించి ద|బవీక్, 

భరతస్తు సుహృన్మధ్యే రామం వచన మ।బవీక్. 3 

నాంత్వితా మామికా మాతా ద్రం రాజ్య మిదం మమ, 

త దదామి కవై వాఒహం భుజ్త్వు రాజ్య మకంటకం. ౪ 

అథ పంచోత్తర- తతమ స్సర్గః 

అథ వున ర్భరతస్య కై కేయీనిర్చంధకృతపితృవియోగపరిహారోచిత వచనవూర్యకం 

(పార్థనం రామస్య చ తత్సమాశ్వాసనం తత్తోపదేశేనే త్యేతత్ పంచోత్తరశతతమే (తతః వురుష 
సింహానా మిత్యాది.) ౧ 

(రజన్యా మిళి,) హుతం హోమం. 2-3 

దత్త మన్యథయితు మశ కహ మితి రామో వదే దితి మత్వా తస్య పరిహారానుగుణం 

వచన మాహ (సాంత్విశేతి.) " మామికా, శైషికోఎణ్. తవకమమకా వేకవచన ఇత్యణ్. 

సన్నియోగేనాఒస్మచ్భబ్దస్య మమకాదేశః, అది నృద్ధిశ్చ. (పత్యయస్థా దిత్య[త మామకనరకయో 

రుపసంఖ్యానాత్ కకారాత్ వూర్వస్యాఒకారస్య ఇకారః. మాతృవిరోధే న స్వేకుర్యా దితి మత్వాహ 

(సాంత్వితేతి.) ద త్రస్యాన్యథాకరణ మనుచిత మితి రామో వదేదితి పరిహరతి (దత్త మితి) (తయ 

వవాఒధనా ఇతి న్యాయేన దాసస్య స్వం త్వదీయ మితి దదమీ త్యర్థః, ఆ 
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(భరతేన రాజ్య స్వీకరణాయ శ్రీరామ (పార్ధనం) 

మహతేవాఒ౦బువేగేన భిన్న సేతు ర్భలాగ మే, 

దురావారం త్వద న్యేన రాజ్యఖండ మిదం మహక్. % 

గతిం ఖర ఇవా౭_శ్వ్యస్య తార్ద్యస్యేవ పత |క్రిణ:, 

అనుగంతుం న శక్తి ర్మే గతిం తవ మహీపతే. ౬ 

సుజీవం నిత్యశ స్రస్య యః పరై రుపజీవ్యతే, 

రామ కేనతు దుర్జీనం య; పరా నుపజీవతి. అ 

యథా తు రోపితో వృక్ష: పురుషేణ వివర్ధిత:, 

హూస్వకేణ దురారోహో రూఢస్కంధో మహాదుమః, లా 

స యథా పుష్పితో భూత్వా ఫలాని న విదర్శయేత్, 

స తాం నాఒనుభవే త్ప్రీతిం యస్య హేతో: పరోపిత:. ల 

మేవ రాజ్యం రక్షే త్యాశంక్యాహ (మహతేతి) జలాగమే వర్హాకాలే, దురావారం: 

ఆవరీతు మశక్యం, రాజ్యఖండం నవఖండేషు భరతఖండాఖ్యం రాజ్యం, కోసలరాజ్యుఖండం వా. ౫ 

రాజ్యుస', ఎరావారత్వ ముక్తా స్వస్యాఒశ క్రి మాహ (గతి మితి.) ఖరేఒత్యవిభ క్రికనిర్దేశ1* 

ఖరస్యే రః (పకృతి భావ ఆర్ష ః+ పత।త్రిణః పక్షిమాత్రస్య, అశ్వస్య గతి మనుగంతుం ఖరస్య 

యథా న శక్తిః, గరుడస్య గతి మనుగంతుం కేవలపక్షిణో యథాచ శక్తిర్నా స్తి తథే త్యర్థః, ౬. 

తవ శక్తి ర్నాప్రి చే దన్యః కశ్చి (దాజ్యం రక్ష త్విత్యాహ (సుజీవ మితి.) నిత్యశః నిత్యం, ౭ 

ఉచితం చ త్వ దక్షణ మేవేత్యాహ (యథేత్యాదినా.) శ్లోకతయ మేకాన్వయం. యథాత్వితి- 

నిపాత ముదాహరణోప(క్రమద్యోతనార్థః. కేనచిత్ వురుషేణ, రోసితః బీజవాపేన. 

ఉత్పాదితః, యో వృక్షః, వున స్పంవర్ధితః, (హస్వకేణ వామనేన, దురారోహః, [కమేణ': 

రూఢస్కంధః, మహాదుమో జాతః, స యథా వుష్పితో భూత్వా ఫలాని న .విదర్శయేత్, 
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ఏపోపమా మహాబాహో త మర్గం వేత్తు మర్హసి, 
యది త్య మన్మా నృషభో భర్తా భత్యా న్న శాధి హ్. ణం 

(శేణయ స్తాం మహారాజ పశ్యం క్య(గ్యాశ్చ సర్వశః, 

(పతపంత మివా౭._౭_దిత్యం రాజ్యే స్థిత మరిందమం. ౫౧ 

౯ తవా౭.నుయానే కాకుక్ స్థ మత్తా నర్దంతు కుంజరా:, 

అంతవపురగతా నార్యో నందంతు సుసమాహితా:. ౧౨ 

తస్య సాధ్వి త్యమన్యంత నాగరా వివిధా జనాః, 

భరతస్య వచః శుత్యా రామం (పత్యనుయాచతః. ౧౩ 

తమేవ దుఃఖితం _పక్యు విలపంతం యశస్వినం, 

రామ: కృతాత్మా భరతం సమాశ్వాసయ దాత్మవాకా, ౧౪ 

స రోపయితా, యస్య ఫలస్య, హేతోః హేతునా, తం వృక్షం రోపితవాకా, తాం ఫలవిషయిణీం, 

ప్రీతిం నాఒనుభవేత్, వినయేన (ప్రత్యేకం వక్తు మశ క్త స్పముదాయరూపేణ దర్శయతి (భర్తా 

త్వ మస్మాకా భృతాా న్న శాధి యది వమోసమేతి) వమా వూర్వోక్తమర్థజాతం ఉపమా ఉపమాశబ్దా 

'పేక్షయా 'స్రేలింగత్వం. రోపయితా, అభివృద్ధా వృక్షః, వుష్పదర్శనం, ఫలాఒదర్శనం చోపమే 

త్యర్థః, త మరం ఉపమేయ మర్గజాతం, వేత్తు మర్ష సి, భావజ్ఞానకుశ లః. ఖల్యసే త్యర్థః. 

రోపయితు రృశరథ ఉపమేయః, వర్ధితమహావృక్ష స్య భవాకా. వుషదర్శనస్యాఒభిషేచనాన్ము ఖ్యం, 

“ఫలాననుభవతో రాజ్యాఒపరిపాలన మిత్యేతత్ సర్వం త్వం జానాసీ త్యర్థః. వతత్ సర్వం 

మహాబాహో ఇత్యనేన.సూచితం. ౮-9౦ 

(శేణయ ఇతి.) (శేణయః పొర[శ్రేణయః, అ(గ్యాః (పధానాః. ౧౨-౦౧౩ 

(త మితి.) దుఃఖితం స్వృపార్థనానంగీకారేణ దుఃభితం,ి నిలపంతం మమ హేతో 

రార్యవివాసనం పితృమరణ మిత్యాది జాత మితి (ప్రలపంతం, కృతాత్మా సుశిక్షితబుద్ధిః, 

ధ్ర ర్యవాణా పొొ | . 3 ౧ళ 



ఆయోధ్యాకాళ్టే-పంచోత్తరశతత మస్సర్ల : [38] 

(శీరామేణ భరతిసాంత్వనం) 

నాఒ౭౬త్మన; కామకారో=_సి పురుషోజఒయ మసీశ్వర:, 

ఇత శ్చేతరత శ్చ్చైనం కృళతాంత: పరికర తి. 0౫ 

సర్వే కయాంతా నిచయా:' పతనాంతా సృముచ్చ్రుయా:, 
సంయోగా విప్రయోగాంతా మరణాంతం చ జీవితం. ౧౬ 

యథా ఫలానాం పక్యానాం నాఒన్యత పతనా ద్భయం, 

ఏవం నరస్య జాతస్య నాఒన్యత మరణా ద్భయం: ౧౬ 

శా౭_గోరం దృఢస్థూణం జీర్ణం భూత్యా౭_వసీదతి, 

తథైవ సీదంతి నరా జరామృత్యువశ ౦ గతా:. లౌ 

తా 

కైకేయీ పేరితో రాజా భవాంశ్చ న మవ్వనవాసహేతుః, కింతు, దై వమేవేతి త త్వదృష్టాా 

భరతం దుఃఖా న్నివ ర్రయితు ముపక్రమతే (నాత్మన ఇత్యాది.) అత్మనః వురుషస్య, కామకారః 

.ఐచ్భికవ్యాపారో, నాస్తి, యతోఒయం పురుషః, అనీశ్వరః అస్వతరం్యత ఇత్యర్థః. ఇతశ్చ 

.వీతస్మా ద్దేశా ద్లెేశాంతరం, ఇతరతః అన్యదేశా చైనం దేశం, కృతాంతః స్వతంత్రం దై వమేవ, 

పరికర్ష తి ఆకర్ష తి, “దై వే కృతాంత స్పిద్దాంతే యమా౭.కుశలకర్మ ణో” రితి వై జయంతి. యథోక్తం 

భగవతా గితాదార్యేణ “ఈశ్వర స్పర్వభూతానాం హృద్దేశేఒర్జున తిష్టతి, | భామయకా సర్వభూతాని 

యంతారూఢథాసి మాయయే' తై. 
(౫ 

అపరిహర ణీ యవస్తుస్వభావపర్యాలో చనాయ
ాం పితృమరణేనాపి భోకస్యాఒవకాకో నాధ 

తరము మర్థ మాహ (సర్వ ఇతి,) నిచయాః ధనసంచయాః, సర్వే బహుశ స్పంపొదితా అపి. 

క్షయాంతాః క్షయపర్యవసాయినః, చోరేణ కామేన రాజ్ఞా వా నశ్యం తీత్యర్షః. సముచ్చ్రయా: 

అత్యంతసమున్నతా అపి, పతనాంతాః అత్యున్నతపదస్టిఠాః బహ్మేందాదయోపి స్వస్వాధికార 

సమా స్తిదశాయాం తత్ప్సద, భంశ పర్యవసాయిన 
ఇతి యావత్, సంయోగాః వ్యత మితకళతాది 

సంబంధా అపి, విపయోగాంఠాః విరహపర్యవసాయినిః, జీవితం చ ఉత్కప్టజీవన మపి, 

మర ణాంతం అపరి హార్యమర ణాధీనభంగశాల
ీ త్యర్థః, పితృమరణకోకేనైవ ముచ్యతే భరతేనే 

.త్యారోపస్య తదపనేదకం కృతం అస్మక శ్లోకే, పావ్యతయోక్తార్థృతయం దృష్టాంతార్థతురీయ 
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* అత్యేతి రజనీ యాతు సి న (పతినివర్తకే, 

యాత్యేవ యమునాపూరా సముద + ముదకాకులం. ౧౯ 

అ! ఖీ గచ్చంతి సర్వేషాం (పొణినా మిహ, 

ఆయాంషి క్షపయం త్యాశు [గీష్మే జల మివా౭_౦శవ;. 26: 

ఆత్మాన మనుశోచ తంం కి మన్య మనుశోచసి, 

ఆయు స్తే హీయకే యస్య స్థితస్య చ గతస్య చ. ౨౧: 

సహైవ మృత్యు ర్వృజతి సహ మృత్యు ర్నెషీదతి, 

గత్వా సుదీర్హ మధ్యానం సహ మృత్యు ర్నివర్తతే. 2౨. 

పాద దార్హాంతికం దశరథమరణ మభిప్రైతి. అతః అపరిహార్యకాలకృతత్వాత్ పితృమరణ.. 

మసి న శోచనీయ మితి భావః. ప్రథమళ్లేకే వనగమనం న మయా స్వతం[తేణ కృతం, అపి త్వీశ్వర 

కృ: మిబ్యుక్తం, - ద్వితీయళ్ల్ణికే దరశథనురణం చ కాలకృత మత స్తతాసి న శోచనీయ 

మిత్యు క్రం. అథ ద్వ్వో యశ్లోకోక్తం సదృష్టాంతం _పపంచయతి (యథేత్యాదినా. ) 

(అత్యేతీతి.) సముద్రస్యోదకాకులత్వవిశేషణం యమునాయా స్పర్వధా అనివ రత్వాయ. ౧౯- 

( . బీతి) గచ్చంతీతి (పథమాబహువచన మహోరా(త్రవిశేషణం. అంశవః, సూర్య 

ఇతి - షః. ౨0... 

శోకవిషయం నిర్జారయతి (ఆత్మాన మితి.) ఆయు స్తే యతో హీయతే, అతః పరలోక 

చంతామేవ కురి త్యర్థః. ఉం. 

మృత్యు స్పర్వదా దుష్పరి హర ఇత్యాహ (స హైవేతి,) నిరా 

* రామానుజీయం. (అత్యేతీతి.) సము[దం లవణార్లన మితి పాఠ స్పమ్యక్ 

శ ఉదకార్హ వం. పా, 



అయోధ్యాకాజ్జి- పం౦ంచోత్రరశ తతమస్సర్ష: 1383 

((శీరామేణ భరతసాంత్వనం) 

గా(తేషు వళయ: (పాపా శ్వేతాశెవ శిరోరుహః, 
జరయా పురుషో జీర్ణః కిం హి కృత్వా ప్రభావయేత్. క్క 

నందం త్యుదిత ఆదిత్యే నందం త్య స్తమితే రవౌ, 
ఆత్మనో నాఒవబుధ్యంతే మనుష్యా జీవితక్షయోం. - వ 

హృష్యం త్భ్రతుముఖం దృష్టా నవం నవ మిహాగతం, ' 
ఖుతునాం పరివర్తేన ప్రాణినాం [పాణసంక్షయః. ౨% 

యథా కాష్టం చ కాష్టం చ సమేయాతాం మహార్డవే, 
సమేత్య చ వ్యపేయాతాం కాల మాసాద్య కంచన. ౨౬ 

ఏవం భార్యాశ్చ పు(తాశ్చ జ్ఞాత యశ్చ ధనాని చ, 

సమేత్య వ్యవధావంతి (ధువో హ్యేషొం ఏినాభ వః. ౨౭ 

గూ ద లు. అద దన ల న వాల. అ శా. ద ద నా ల. ల నాయానా 
మతా అ మనకు అతా. ద నా 

కాలాంతరే తథె వ కరిష్యామి త్య(తాహ (గాతే ష్విత్యాదినా.) తస్మాత్ బాల్య వీవాత్మజ్ఞానాయ 
'యతేతే త్యుక్రం భవతి, కిం హి కృత్వా వూర్యో కోషదవపరిహారత్యేన క ముపాయం కృత్వా, 
“ఆత్మానం (ప్రభుం కుర్యా దిత్యర్ధః. ౨3 

బాల్యేపి వురుషాణాం వివేకో దుర్లభ ఇత్యాహ (నందంతీత్యాదినా) అదిత్యే ఉదితే నందంతి" 

-అర్ధార్జనకాలోఒయ మాగత ఇతి, రవా వ సమితేపి నందంతి కామోపభోగకాలోఒయ మాగత ఇతి. 

-ఆక్కనో జీవితక్షయం నాఒ౭వబుధ్యంతే సచ్చి! దఘటే గృహీతం జల మివ |పతిక్షణ మాయు; 

.క్షీయతి ఇతి న జానంతి. జీవితకాల వీవ పరలోకహితం కర్తుం నేచ్చంతీ త్యర్థః, ౨౪ 

(హృష్యం తీతి) తత్త దృత్వాగమం దృష్ట్యా నానాభోగహేకు రితి హృష్యంకి, _పత్యుత 

.బుత్వాగమో౬నర్ధ హేతు రిత్యాహ (బుతూనాం పఏవ ర్రేనేతి.) ౨౫ 

న్లీష్టానాం విశ్లేషస్యాఒవ శ్యంభావిత్వా త్తదపి న శోచనీయ మి క్యభిప్రాయేణాహ (యథా 

కాష్ట మితి) జోకద్వయేన. నినాభవః వియోగః, © ౨౬2 
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నాఒ[త కశ్చి ధ్యథాభావం (పాణీ సమభివర్తతే, 

తేన తస్మి న్న సామర్థ్యం (పేతస్యా౭__న్యనుళోచత:. ౨౮ 

యథా హి సార్జం గచ్చంతం బూయా తృశ్చి త్పథి స్థిత:, 

అహ మవ్యాగమిష్యామి పృష్టుతో భవతా మితి. ౨౯ 

ఏవం పూర్ర్వై రృతో మార్గ; పితృపైతామహో (ధ్రువః, 

త మాపన్న: కథం శోచే ద్యస్య నాస్తి ద్యతిక్రమః, 30౮: 

వయస: పతమానస్య (సోతసో వాఒనివ ర్రినః, 

ఆత్మా సుఖీ నియోక్తవ్య సుఖభాజః (ప్రజా స్మృతాః. 3౧- 

(నా* తి.) అస్మి లోకే కశ్చి దపి (పాణీ, యథాభావం న సమభివర్తతే యథాభిలాషం.- 

బంధుభి సృహ న వర్తతే, తేన కారణేన, పేతస్య మృతస్య హేతోః, అనుళోచతః పురుషస్య, 

తస్మికఖ మరణనివారణే, సామర్థ్యం నాస్తి. పాఠాంతరం - అస్మికి బద్దలోకే. కశ్చి దపి |బహ్మాది. 

స్తంబపర్యంతేషు కోపి జంతు, యథాభావం యథాభిలాషం, అ(పతిహతసంకల్పతయే త్యర్థః.. 

న సమ వర్తతే, కళ్ళి దిత్యనేన మానుషాద్యపేక్షయా చిరకాలవర్తినాం శ క్ష్యృతిశయభాజా మపి. 

(బహ్మాదీనా నసౌనే మరణం దుర్నివార మేవే త్యాశయః. తేన వవ మపతిహత 

సంకల్ప త్యాభావేన, (పేతస్య మృతస్య హేతోః, అనుశోచతః పురుషస్య, తస్మిళ మరణనివారణే, 

సామర్థ్యం నాస్తి, అతః (బహ్మాదీనా మ ప్యపరిహార్యే శోకం విహాయ సర్వానర్ధనివృ త్రయే 

(పయతేతి భావః, ౨౦" 

(యథేత్యాద్సి) శ్లోకద్వయం,. గచ్చంతం్న సార్ధం పథికసమూహం, పథి స్థితః వురుషో యథా 

అహ మ ప్యాగమిష్యామీతి (బూయా దనుగచ్చ్భతి చ, వీవం వూర ౪ ర్వంశ్ష్యైః, గతః (పాప్తః 

మార్గః, పితృపైతామహః పితృపితామహసంబంధీ, త్తైరపి పాప్త ఇతి యావత్. ధ్రువః 

వుతాదిభి రపి గంతవ్యత్వేన నిశ్చితః, 

స ప్రమ్యర్థే షష్టీ. వాశబ్ద ఇవార్థః. అనివ ర్తిని (స్రోతసీవ వయస్కి పతమానే అనివ ర్తితయా గచ్భతి- 
సతి, ఆత్మా, సుఖహేతౌ ధర్మే, నియో క్రవ్యః, పరలోకహిత చింతయేతి శేషః. యతః (ప్రజాః, 
స్నుఖభ్తాజః ధర్మ సాధ్యసుఖాసక్తాః: స్మృతా ఇతి యోజ్యం. am 

శుక నా 

ఉక్త మర్ధ ముపసంసహరతి (వయస ఇత్యాదినా.) యస్య చ భావేన భావలక్షణ మిత్యర్థే 



అయోధ్యాకాళై-పంచోత్తరశతత మస్సర్ల: 1385 

(శీరామేణ భరతసాంత్యనం) 

ధర్మాత్మా స శుఖై: కృకెస్న: క్రతుఖి శ్చా ప్రదకి.జై:, * 

ధూతపాపో గత స్ఫ్యర్గం పితా నః ప్కృథివీపతి:. శస 

భృత్యానాం భరణా తృమ్య క్ప్రజానాం పరిపాలనాక్, 

అర్థా౭.2_ దానాచ్చ ధర్మేణ పితా న 'ప్ర్రిదివం గతః, 33. 

కర్మభిస్తు శుఖై గిష్టెః క్రతుభి శ్చా ప్రదతి.జైః:, 

స్వర్గం దశరథ: |వాఫః: పితా నః పృథివీపతి:. 3౪” 

ఇష్టా బహువిధై ర్జజై ర్భోగాం శ్చాఒవాప్య పుషులొకా, 

ఊత్తమం చాయ రానాద్వ స్యర్గ్లతః పృథివీపతిః. 33% 

ఆయ రుత్తమ మాసాద్య భోగా నపి చ రాఘవః, 

స న శోచ్య: పితా తాత స్ప్రర్గత సృత్కృత సృకాం. 3౬. 

స జీర్ణం మానుషం దేహం పరిత్యజ్య పితా హి నః, 

దైవీ మృద్ధి మను[పాప్తో బ్రహ్మలోక విహారిణీం. 3౬ 
హా! 

వీవం లోకస్థితిః, ఆస్మ త్పితరం (పతితు న శోకగంధోప కార్య ఇత్యాశ యేనా హ 

(ధర్మా త్మేత్యాదినా.) తవా 

(భృత్యానా మితి) ధర్మే ణార్జాఒ=దానాత్ ధర్మేణ కరాదిగహణాత్. తితి- 

(కర్మభి రితి.) ఇమషెః జనానాం స్వస్య చాఒభిమతై.:, శుభైః కర్మభిః మహాపథేషు తటాక 

నిర్మాణాదిభిః. ౪-3౫ 

(ఆయు రితి.) ఉత్తమం తత్పూర్వరాజాయురపేక్షయా అధికతమం, ఆయుః, భోగా నపి. 
చాసాద్య, స్వర్గతః సతాం సత్కృతః, స పితా న శోచ్య ఇత్యన్వయః. 3౬ 

స జీరమితి.) దెవీ ముదిం దేవసంబంది సంపదం, దివందేహాదిలాభరూపా మితరః. 3౬ (ని జర్జమితి.) దైఎ మృద్ధి [1 థల 
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తంతు నైవంవిధ: కశ్చి త్పాజ్ఞు శోచికు మర్తతి, 

తద్విధో యద్విధ శ్చాపి శ్రుతవాజా బుద్ధిమ త్తర:, తిలా 

ఏతే బహువిధా శ్ళోకా విలాపరుదిల తథా, 

వర్షనీయా హి ధీరేణ సర్వావస్థాసు ధీమతా. ఆకా 

స స్వస్థో భవ మా శోచీ ర్యాత్యా చాఒ౭౬వసతాం పురీం, 

తథా పితా నియక్తో=_సి వశినా వదతాంవర. ౪ 

యత్రాఒహ మపి తేనైవ నియక్త: పుణ్యకర్మకణా, 

తత్రైవా= హం కరిష్యామి పితు రార్యస్య శాసనం. లం 

న మయా శాసనం తస్య త్యక్తుం న్యాయ్య మరిందమ, 
త త్త్వ్వయాపి సదా మాన్యం న వై బంధుస్ఫ నః పితా. ఖం 

త ద్జచః పితు రేవాఒహం౦ం సమ్మతం ధర్మవారిణ:, 

కర్మణా పాలయిష్యామి వనవాసేన రాఘవ. ఈ 

ధార్మికేణాఒనృశంసేన నరేణ గురువర్రినా, 

భవితవ్యం నరవ్వాఘ పరలోకం జిగిషతా. భల 

(తం త్విత,) (వవంవిధః (వాజ్హ ఇతి) భరతగుణం (పత్యక్షేణ నిర్దిశతి. వీవంవిధ 

ఇత్ఫు క్త ముద్దా టయతి (తద్విధ ఇతి.) 'శుతవాకా బుద్దిమ త్రరశ్చ యద్విధోసి తద్విధ ఇత్యర్థః. తిలా 

(వీత ఇతి.) బహువిధాః దశరథమరణ మద్వివాసనాదిభేదేన బహు పకారాః, విలాపరుదితే 

,వలాపాఒశుమోచనే చ, వర్ణనీయే ఇతి విపరిణామేనాఒన్వయ:, శ్రా 

మద్యివా సనం త్యయాసి మాన్య మిత్యాహ (స స్వస్థ ఇత్యాదినా.) యాత్వా గత్వా, తాం 

-వురీం, ఆవస అధితిష్ట, ళం 

(య తేతి.) యత వనరూపే స్థానే Yo.vy 
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(శ్రీరామం (పతి భరతస్య సదు త్రరం) 

ఆత్మాన మనుళష్య త్వం స్వభావేన నరర్షభ, 

నిశామ్య తు శుభం వృ త్తం పితు రృశరథస్య నః. గా 

ఇత్యేవ ముక్తా వచనం మహాత్మా పితు ర్ని దేశ ప్రతిబాలనార్గం, 

యవియసం [భాతర మర్థవచ్చ |వభు ర్ముహూర్తా ద్విరరామ రామః. ౪౬ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, పంచోత్తరశతతమ స్ప్సర్గ:. 

అథ షడు తరశతతమ స్సర్గః 

సాకి కామ 

వివ ముక్తా తు విరతే రామే వచన మర్గవక్, 

తతో మందాకినీకీరే రామం (ప్రకృతివత్సలం. 

ఉవాచ భరత శ్చిత్రం ధార్మికో ధథార్మికం వచః, ౧౪ 

(ఆత్మాన మితి) స్వభావేనాఒఒక్కాన మనుతిష్ట రాజభావేన భవంతం యోజయే త్యర్థ ,. 

నిశామ్య దృష్ట్యా, జ్ఞాత్వేతి యావత్. ప 

(ఇతీతి.) యవీయసం యవీయాంసం, ౪౬. 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పేతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యాఖ్యానే, 

పంచో తరశతతమ స్సర్గః. 
= గ 

m,n... C- a ్యాన్రాల---- 

అథ షడుత్తరశతతమ స్సర్గః 

—క—— పను క — 

ఆథ రామం (పతి భరతస్య శాఘ్యతరోచితో త్తరం షటతతమే. (వవ ముక్రేత్యాది,): 

అస్మిక సర్లే క్లోకవ్యత్యాస స్పర్షభేదశ్చ దృశ్యతే, తచ్చుద్ధయే (క్రమేణ వ్యాకియతే. (వీవ 

ముక్తా (త్వితి.) నిరుత్తర ముక్తవంతం రామం (పతి ముభాంతరేణో త్తరస్యోచ్య మానత్యా చ్చిత 

మిత్యు క్తం. ౨౪౨ ఆ 
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కో హి స్యా దీదృశో లోకే యాదృశ _న్ల- మరిందమ. 
న త్వాం ప్రవ్యథయే చ్చ:ఖం [పతి ర్యా న (ప్రహర్హయేక్, వి 

సమ్మతశ్చాసి వృద్ధానాం తాంశ్చ పృచ్చసి సంశయాకా. 3 

యథా మృత స్తథా బీవకా్యథా=సతి తథా సతి, 

యస్యైష బుద్ధిలాభ స్యా త్పరితప్యేత కేన సః, ౪ 

పరావరజ్ఞో యశ్చ స్యా త్తథా త్వం మనుజాధిప, 

స ఏవం వ్యసనం |పాహ్య న విషీదితు మర్ష తి. ౫ 

(సమ్మత ఇతి,) వృద్దానాం తై ) విద్యవృద్దానాం, సమ్మతః సర్వజ్ఞ త్వేన సమ్మతః. తథాపి 

తాజా సంశయాకా పృచ్చసీతి సంబందః. తి 

పితృవియోగాదిజనితదుఃఖేన మయా కథితమితి హి భవతోక్తం, మమ తాదృశదుఃఖ 
(పసంగ వవ నాస్తీత్యాహ (యథా మృత ఇతి,) మృతః వురుషః, యథా ద్వేషవిషయో న భవతి, 
-జీవన్నపి తథా. యథా అసతి తథా సతి అవిద్యమానే వస్తుని యథా రాగో నాస్తి విద్యమానే 

వస్తున్యపి తథా, ఇత్యేష బుద్ధిలాభో యస్య, స, కేన హేతునా పరితప్యేత? న కేనాపీ త్యర్థః, 

భ వదు క్త పకారేణ మమ దుఃఖలేశోపి నాస్తీతి భావః = 

కిమర్థం తర్హి శోకమూల వచనం త్వయో క్ర మిత్యాశంక్య భవద్వ్యసనాఒసహతయేత్యాహ 

(పరావరజ్ఞ ఇతి.) యః పరావరజ్ఞః |త్రికాలజ్ఞ+, ఆత్మా నాత్మ జ్ఞో' వ్యా పరమాత్మ జీవాత్మ 
స్వరూపజ్ఞో వా, సః, వవం వ్యసనం (పాప్యాపి వ్యథితుం నార్హతి, తథా త్వమపీతి సంబంధః, 

'ఆధథాసి తవ రాజ్య భంశవనవాసరూపవ్యసనం త్వద్విశ్లేషం చాఒహం కథం సహేయేతి భావః. ౫ 

(అమరేతి.) అమరోసమేతి పృథక్పదం. స్త్వ; సత్త్వగుణసంపన్నః, అర్భఆద్యద్. 

వ్వాశితానాం సత్త్వగుణకార్యత త్త్వజ్ఞాన పవ ర్రకత్వా ద్వా సత్త్వ ఇత్ఫ్యుచ్యతే, “స త్వస్ర్యైష 
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(శ్రీరామం (పతి భరతస్య సదు త్తరం) 

న త్వా మేవం గుణై ర్యుక్తం | పభవాభవకోవిదం, 

అవిషహ్యతమం దు:ఖ మానాదయితు మర్త తి. రె 

'పోషిళే మయి యత్పాపం మాతా మత్కారణా త్కృతరా 

కుు[దయా త దనిష్టం మే ప్రసీదతు భవా న్మమ. లా 

ధర్మబం ధేన బద్దోఒస్మి తేనేమాం నేహ మాతరం, 

హన్మి త్వీవేణ దండేన దండార్లాం వొపకారిణీం,. ౯ 

కథం దశరథా జ్ఞాత శృుద్దాభిజనక ర్మణ:, 

జానజ ధర్మ మధర్శ్మిష్థం కుర్యాం కర్మ జుగుప్పితం. ణం 

గురుః |క్రియావాకా వృద్ధశ్చ రాజా పేతః పితేతి చ, 

తాతం న పరిగర్లెయం దైవతం చేతి సంసది. లం 

పవర్తకి ఇతి హి (శుతిః. మహాత్మా మహాధై ర్యః, అత వేవ సత్యసంగరః సత్య పతిజ్ఞః, 

ఇత్యాదిభి 'స్ర్రిభి ర్భూత వర్తమాన భావి యావద్వస్తుజ్ఞానవత్వ ముక్తం. ౬ 

(న త్వామితి.) [పభవాభవకోవిదం ఉత్ప త్తినినాశజ్ఞ మిత్యర్థః. భూతానా మితి శేషః. 

ఆనిషహ్యతమ మపి, ఆస్మదాదీనా మితి శేషః, దుఃఖం రాజ్య(భంశ వనవాసాది హేతుకం, 

నా౬ఒ౭౬సాదయితు మర్హతి నాఒభిభవితు మర్హతి, కిలా 

(ధర్మ బంధేనేతి.) ధర్మ బంధేన ధర్మ పాళేన, క్ 

(కథ మితి.) జుగుప్పితం లోకగర్హితం. ౧౦ 

(గురు రితి) కియావాళా యజ్ఞాది కియావాకా, సంసది సభాయాం. లగ 
పు ళా . 
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కోహి ధర్మార్థయో రన మీద్భశం కర్మ కిల్చిషం, 

(స్త్రీ యా: (ప్రియం చికీర్లు స్ప£ా కుర్యా ద్దర్మజ్ఞ ధర్మవిత్. ౧౫ 

అంతకాలే హి భూతాని ముహ్యంతీతి పురా శ్రుతిః, 

రాజ్జైవం కుర్వతా లోకే (ప్రత్యక్షం నా శ్రుతః కృతా. ౧౩ 

నాధ్వర్థ మభిసంధాయ [కోధా న్మోహాచ్చ సాహనాత్, 

తాతస్య య దతి[కాంతం (పత్యాహరతు త ద్భవా౯. ౪ 

పితు ర్హి సమతిక్రాంతం పుత్రో య స్పాధు మన్యతే, 

త్ర ద పత్యం మతం లొ కే విపరీత మతోఒన్యథా. గా౫* 

త దపత్యం బవా నస్తు మా భవాకా దుష్కృతం పితుః, 

అభిపత్తా కృతం కర్మ లోకే ధీరవిగర్హితం. ౧౬. 

(క ఇతి.) ధర్మార్థ యో ర్హీనం ధర్మా ర్థాభ్యాం హీనం, కామ్మపధాన మితి యావత్, ౧౨౩ 

(అంతకాల ఇతి.) అంతకాలే వినాశకాలే, ముహ్యంతి మోహం (పావ్నువంతి, విపరీతబుద్దిం : 

(పావ్నువంతీకి యావ. వురాశుతిః వురాతనీ గాధే త్యర్థః. న్ా 

జో - 

(సాధ్వర్థమితి,) క్రోధాత్ విష మద్దె్యద పాస్యామీ త్యుక్త కైకేయీ క్రోధాత్, మోహాత్ కైకేయీ 

విషయమోహాత్, సాహసాత్ సాహసకరణాత్, అనిమృశ్యకారిత్వాదితి యావత్, తాతస్య య దళ 

(కాంతం య ద్ధర్మాతికమణం తత్, సాధ్వర్థ మభిసంధాయ సమీచీనార్థం స్మృత్వా, భవాకా,.. 

(పత్యాహరతు నివర్హయతు. cy 

(పితు రితి,) సాధు మన్యతే సాధు కర్తుం మన్యత ఇత్యర్థః, త దపత్యం మతం పితు రపతన 

హేతుత్యా త్తదేవాఒపత్యత్వేన సమ్మతం, ౧౫. 

(తదితి,) *దపత్యం భవా నస్తు తాదృశ మపత్య మస్తు మాలభిపత్తా (పాప్రుం నార్హతీ 

త్యర్థః, 
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(శ్రీరామం పతి భరతస్య సదు త్తరం) 

“కైకేయోం మాం చ తౌతం చ సుహృదో బాంధవాంశ్చ న 

పౌరజానపదాకా సర్వాం సాకు సర్వ మిదం భవాకా. ౧౭ 

కృ చా౭రణ్యం కృ చ కాం క్వ జటా: క్వ చ పాలనం, 

-ఈదృుశం వ్యాహతం కర్మ న భవాకా కర్తు మర్షతి. ౧౮ా 

యేన శక్యం మహాప్రాజ్ఞ ప్రజానాం పరిపాలనం,. ౧౯ 

కశ్చ ప్రత్యక్ష ముత్సృజ్య సంశ యస్థ మలక్షణం, 

ఆయతిస్థం చరే ద్ధర్మం క్ష[త్రబంధు రనిశ్చితం. -2౦ 

అథ క్లేశజ మేవ త్వం ధర్మం చరితు మిచ్చసి, 

ధర్మేణ చతురో వర్ణాకా పాలయక్తా కశ మాప్ప్ను హి. విం 

చతుర్ణా మాశమాజణాం హి గారన ర స్థం (శే్ట మా(శమం, 

ప్రాహు రర్మజ్ఞ ధర్మజ్ఞా స్తం కథం త్యక్తు మ ర్లసి. ౨౨ 

తాపసధర్మావలంబనం క్ష్మత్రియాణామ ప్యస్తీ త్యాశంక్యాహ (వీష హీత్యాదినా.) ౧౯ 

(క ఇతి) |పత్యక్షం పరిదృశ్యమానత్యాగభోగయు కం, ధర్మం పరలోక శేయస్పాధనం, 

పజాపాలనరూపం ధర్మ ముక్సృజ్య, సంశయస్థం అ,పత్నక్షం, అంగలోపాది సంభావనయా 

సంశయితఫలసిద్దిక మిత్యర్థః. అలర్షణం లక్షణరహితం, (క్రియాశక్తి రవూర్వం వేతి డుర్నిరూప 

మిత్యర్థృః, ఆయతిస్టం కాలాంతరభావిఫలం, అనిశ్చితం క్షత్రియేణ (పథమ మిద మనుడ్జే బయ 

మితి కేనాపి (పమాజేనాః నిశ్చితం తాపసధర్మం, కః క్షత్రియ శ్పరేత్? న కోపీ త్యర్థః. =0 

అథ క్లేశజమేవన తం ధర్మం చరితు మిచ్చసి, తథాపి చాతుర్వర్హ్యపాలన తత్రద్ధర్మ 

స్థాపనాది క్లేశయు క్రత్వా (ద్రాజ్యపాలనమేవాఒఒచరేత్యాహ (అథేతి.) ౨౨ 

సర్వా శమధర్మా పేక్షయా శశ్రేష్టతమో గార్హస్థ్యధర్మః కథం త్యజ్యత ? ఇత్యాహ 

4(చతుర్జా మితి,) మ 
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శుకేన వాల స్థ్వానేన జన్మనా భవతో హక్టహం, 
స కథం పాలయిష్యామి భూమిం భవతి తిష్పతి. 

హీనబుద్ధిగుణో బాలో హీన స్థ్రానేన చాహ్యహం, 

భవతా చ వినాభూతో న వర్తయితు ముత్ఫహే. 

ఇదం నిఖీల మవ్య[గం రాజ్యం పిత్యు మకంటకం, 

అనుశాధి స్వధ ర్మేణ ధర్మజ్ఞ సహబాంధవైవ 

ఇహైవ త్యా౭_భీషించంతు సర్వాః |పకృతయ సృహ, 

బుతి్లజ స్పవసిష్టాశ్చ మంతవ న్మం|త్రకోవిదాః. 

అఖిషి క్ర స్త్య మన్నాఖి రయోధ్యాం పాలనే |వజ, 

విజీత్య తరనా లోకాకా మరుద్భి రివ వాసవః. 

బుణాని (క్రీ జ్యృపొకుర్వుకా దుర్హ్భద సాధు నిర్హహకా, 

సుహృద స్తర్పయణ కామై సృమేవా౭[తా౭_నుశాధి మాం. 

అద్యా౭_౭_ర్భ ముదితా స్పంతు సుహృద స్తే౭_.భిషేచనే, 

అద్య భీతా: పలాయంళతాం దుర్హ్భద సే దిశో దశ. 

వయా 

be - 

స్వశక్యాపి భవత్తైవ రాజ్యం పాలయితవ్య మిత్యాహ (శుతేనేతి) [శుతేన విద్యయా, 

స్థానేన పదేన, [పా స్తికమేణేతి యావత్. ౨3 

కథ మేవ ముచ్య” ? బాలత్వస్య మమాపి తుల్యక్వాత్. భవదపేక్షయాఒహం కియాజ 

వృద్ధ? ఇత్యత ఇహ (హీనేతి ) హీనబుద్ధి గుణః ౧ 

భవతా వినా తూఫ్టేం నాతు మసి, నోత్సహే, కింవునః రాజ్యం కర్తు? మితి భావః, 

(ఇహేతి.) సహ సంభూయ. 

(అభిషిక్త ఇకి.) విజిత్య, స్థిత ఇతి శేషః. మరుద్భిః దేవైః. 

రామం రాజ్యాంగీకర ణాయ (ప్రోత్సాహయకి (బుణానిత్యాదినా) దుర్హ్భదః శత్తూజా, 

ద్ధరహితః. వర్తయితుం స్థాతుం, 
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(శ్రీరామం (పతి భరతస్య సదు త్రరం) 

ఆ[కోశం మమ మాతుశ్చ ప్రమృజ్య పురుషర్షభ, 

అద్య తత్రభవంతం చ పితరం రక్ష. కిల్చిషాక్. 30 

శిరసా తాా౬.భియా చే హం కురుష్య కరుజాం మయి, 

వాంధవేషు చ సర్వేషు భూతే ష్వివ మహేశ్వర:. 3౧ 

అధథైత త్పృష్ట్థతః కృత్వా వనమేవ భవా నిత:, 

గమిష్యతి గమిష్యామి బవతా నార్ధమ హ్యహం. శస 

తథా హి రామో భరతేన కామ్యతా (పసాద్య మాన శిరసా మహీపతిః. 

నవైవ చే గమనాయ సత్ర్వవాన్ మతిం పితు స్తద్యచనే వ్యవస్థితః, త్తు 

(ఆకోశ మితి.) ఆక్రోశం శాపం, “శాప ఆకోశ అక్ష్తేపి ఇతి హలాయుధః. జనకర్శక 

మితి శేషః. తభవంతం వూజ్యం, తృతభవా నతభవా నితి శబ్దౌ వృద్ధెః వూజ్యే పయుజ్యేతే. ౩౮ 

(శిరసేతి) మయి బాంధవేషు చ కరుణాం కుర్వితి సంబంధః. మహేశ్వరో విష్ణుః “య 
ద్వేదాదౌ స్వరః (పోక్తో వేదాంతే చ (పతిష్టితః, తస్య (ప్రకృతిలీనస్య యః పర స్స మహేశ్వరః” 

ఇతి. వూర్వపకృత దహర విద్యా పకరణమంత పణ నపకృతిభూతాకార వాచ్యో మహేశ్వర ఇత్యు క్తేః. 

దహరోపాస్య శ్చాపహతపాస్మత్వాదిగుణకః వురుషోత్తమః, “స ఉత్తమః వురుషి ఇతి తత్సమానే 

(పకరణే భాందోగ్యే (శవణాత్, అపహతపాప్మత్వం చ రుద్రస్య నాస్తి, “అనపహతపాప్మా వా 

అహ మస్మీ” తి రుదేణై వోక్తే:. భూతసంహారాధికృతస్య ర్నదస్య భూతేషు కరుణా చ గగన 
కుసుమతుల్యా. అత “స్స వీకాకీ న రమేత, న తతో విజాగుప్పత' ఇత్యాది శుతిస్కృత్యాదిభి 
స్సు, పసిద్ధాపారకారుణ్యవాత్స ల్యాదిగుణగణః వురుషోత్తమ వవ మహేశ్వర ఇతి దిక్, 8౧-౩౨: 

(+ థేతి) గమనాయ, అయోధ్యాం (పతీకి శేషః. తద్వచనే తస్మిక వచనే, 33 

| 175] 
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త దద్భుతం సైర్య మ వేక్యు రాఘవే సమం జనో హర్ష మవాప దు:ఃఖిత;, 

న యాత్యయోధ్యా మితి దుఃఖితోఒభవత్ స్థిర [పతిజ్ఞ త్వ మవేత్యు హర్చిత:. ౩౪ 

త మృత్విజో నైగమయాథవల్లభా స్తదా విసంజ్ఞా శుక ళాశ్చ మాతరః, 

తథా బ్రువాణం భరతం |ప్రతుష్టువు: ప్రణమ్య రామం చ యయాచిరే సహ.8౫ 

ఇతి న్రీమ్మదామాయణి, అయోధ్యాకాండే షడుత్తరశతతమ స్సర్గః. 

అథ సప్రోత్తరశతతమ స్సర్గః 

పున రేవం బ్రువాణం తం భరతం లక్షుణా(గజః, 
ప్రత్యువాచ తత శీ)మాకా జ్ఞాతిమధ్యేఒభిసత్కృత :. ౧ 

ఉపపన్న మిదం వాక్యం య త్య మేవ మభాషథాః:, 

జాత: పుత్రో దశరథా క్రై_కేయ్యాం రాజస త్తమాత్. అ 

(త దద్భుత మితి.) సమం యుగపత్, 3౪ 

(తదితి,) నై గమయూథవల్లభాః = నిగమః వురం, తత భవాః నై గమాః “నిగమో నిశ్చయే 

చేదే వురే పథి వణికృథ' ఇతి వైజయంతీ. యూథవల్లభాః గణముఖ్యాః, విసంజ్ఞా శుకళా: 

విగతసంజ్ఞాః అశుక్సిన్నాశ్చె త్యర్థః. 3౫ 

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజవిరచితే, శ్రీ రామాయణభూషణే, సీఠాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

షడు త్తరశతతమ స్సర్గః, 

అథ సప్రోత్తరశతతమ స్సర్గః 

(వున రిత్యాది.) ఆభిసత్కృతః భరతేన స్తోతతాదినా సమ్య గభివూజితః. ఇ 
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(కై కేయీశుల్క పస్తావవూర్యకం భరతస్యి స్వరాజ్యార్హ త్వ (పతిపాదనం) 

పురా (ఖాత: పితా న సృ మాతరం తే సముద్యహకా, 

* మాతామహ సమా(శౌషీ దాజ్య శుల్బ్క_మను త్తమం. 3. 

దైవాసురే చ సంగ్రామే జనన్వై తవ పార్థివః, 

సం|ప్రహృష్టో దదౌ రాజా వర మారాధిత: |పభు:. ౪ 

తత సా సంప్రతిశావ్య-తవ మాతా యశస్వినీ, 

అయాచత నర (శేష్టం ద్వౌ వరౌ వరవర్ణినీ, ౫% 

తవ రాజ్యం నరవ్యాఘ్ర మమ ప్రవాజనం తథా, 

తౌ చ రాజా తదా తస్యై నియక్తః |ప్రదదౌ వరా, ౬. 

కామమోహేన పితా కృత మితి పితరం నిందంతం భరతం (ప్రతి రామో మోహహేతు. 

(పసక్తిరేవ నాస్తేతి దుష్పరిహరం హేత్వంతర మాహ (వురేత్యాదినా ) రాజ్యశుల్కం సనూశాషీత్ 

తన వుతికాయాం యో జనిష్యతే తస్మై రాజ్యం దాస్యామీతి (పతిజ్ఞాం కృతవాకా. 3- 

(దై వాసుర ఇతి.) దైవాసురే దేవాసురసంబంధిని, వరం వరద్వయం. ల 

(తత ఇతి.) తవ మాతా, సంపతిశ్రావ్య శపథం కారయిత్వా, తతః ద్వౌ వరౌ అయాచతేతి 

సంబంధః.  _ ర మాహ (తవేత్యాదినా.) నను, కైకేయీ స్వోద్వాహకాలే కన్యాశుల్కత్వేన- 

భరతస్య |పాప్తం రాజ్యం వరవిషయత్వేన కథ మయాచత ? ఉచ్యతే. బాల్యవృత్తాంతత్వా 

చ్చిరకాలాంతరితత్వాచ్చ సన్నిహితం వరద్వయమేవ యాచితవతీతి న దోషః, మధ్యే (పా ప్రస్యాపి 

వరద్వయస్య 'కిన్న స్మరసి కైకేయీ తి మంథరయా స్మారితత్యా చ్పిరకాలవృతాంత స్య విస్మరణ: 

ఇ తథా చ ఉమాసంహితాయాం పార్వతీం (పతి శివవనచనం “పట్టాభిషేకసమయే భువేయం 

స్మారితో హ్యహం, త్వయా వాఒన్యెన భూపాల తథాచే త్కరవా ణఖ్యహం. ఇత్టం |పతిజ్ఞా మకరో 

దాహితాగ్న్య(గణీ ర్నృపి ఇతి కెకేయోనివాహసమయే కేకయదశరథ సంకేతస్య విద్యమానత్వా 

చ్చాఒదోషః. ఇతి తత్త్వదీసికా, 
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తేన పిత్రాఒహమ హ్య(త్ర నియ క్ర: పురుషరభ, 
చతుర్దశ వనే వాసం వర్హాణి వరదానికం. 

సోఒహం వన మిదం [(వొపో నిర్ణనం లక్షుణాన్విత:, 

సీతయా చాఒ ప్రతిద్వ+ ద్వు స్పత్యవాదే స్థితః పితుః. 

భవానపి తథేశక్వేవ పితరం సత్వవాదినం, 

కర్తు మర్హతి రాజేంద కప మేవా౭.భీషచనాక్. 

బుణా న్మోచయ రాజానం మత్కతె భరత (ప్రభుం, 

పితరం చాపి ధర్మజ్ఞం మాతరం చాఒభినందయ,. 

శూయతే హి పురా తాత శుతి రితా యశస్వినా, 

గయేన యజమానేన గయేమేవ పిత్తూకా (పతి. 

రం 

“ముపపన్న మేవ. నను దశరథః ఉద్వాహకాలే కై కేయీవు[త్రాయ (పతిశుతం రాజ్యం రామాయ 

దాతుం కథ ముదు క్రవాళా ? సత్యం, “ ఉద్వాహకాలే రతిసంపయోగే (పాణాత్యయే సర్వ 

-ధనాపహరే, విపస్య చార్టై స్యవృతం వదేయుః పంచాఒనృతా న్యాహు రపాతకానీ ' తి న్యాయేన 

-దోషాభావం హృది నిధాయ తథా కృతవా నితి న దోషః. కేకయోపి రామగుణానువిద్ధతయా 

రాజ్యం న దౌహి(తాయ యాచితవాకా రామోసి సుగ _ శ్ర ఇదం రహస్యం (శుతవాజా. 

అత వీవ హితే శృణ్యంతోఒనుమాన్య స్థేతవంత ఇతి (దష్టవ్యం, జ్ 

(తేనేతి) తేన కై కేయ్యె _పతిశుతరాజ్యేన ఆత వనే దండకారణ్యే, వరదానికం వరదాన 

నిమి త్రకం, వాసం నియుక్త ఇతి సంబంధః. 

(స ఇతి.) అఇపతిద్వంద్వః కేనాపి వారయితు నుశక్య ఇతి యావత్. 

(బుణాదితి) స్వోక్తస్యాఒఒవశ్యకత్వే సమ్మతి మాహ (శూయత ఇత్యాదినాం) గయేన 

శయాఖ్యేన, గయేషు గయాఖ్యేసు పపదేశేషు. అంాభ లా 
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{కెకేయోశుల్క పస్తావవూర్వకం భరతస్య స్వధాజ్యార్షత్వ [పతిపాదనం) 

పున్నా మ్నో నరకా ద్యస్మా త్వితరం (త్రాయతే సుతః, 

తస్మా త్పుుత ఇతి ప్రోక్త; పిత్తూజ్ య త్పాతి వా సుతః. ఆ౨ 

ఏష్టవ్యా బహవః: పుత్రా గుణవంతో బహు[శుతాః:, 

తేషాం వై సమవేతానా మపి కశ్చి ధయాం వజేక్. ౧3 

ఏవం రాజర్థ్ధయ స్పర్వ |ప్రతీతా రాజనందన, 

తన్మా త్రాహి నర్మశేష్ట పితరం నరకా త్పుఖో. ౧౪ 

అయోధ్యాం గచ్చ భరత ప్రకృతీ రనురంజయ, 

శత్రుఘ్న సహితో వర సహ సరై ర్రిజాతిభిః. ౧౫ 

[పవేషమ్యు దండకారణ్య మహమ స్యఏళ0బయకా, 

అభ్యాం తు సహితో రాజజా వైదేహ్యా లక్క్ముబేన చ, ౧౬ 

శ్వం రాజా భరత భవ స్వుయిం నరాణాం వన్యానా మహమపి రాజరా జ్మృగాణాం, 

గచ్చ త్వం పురవర మధ్య సంప్రహృష్ట స్పంహృష్ట సహ మపి దండకాకా ప్ర వేత్స్యే. 

(వున్నామ్న ఇతి ) వున్నామ్నో నరకా త్రాయత ఇతి వ్యుతః, పిత్యజా పాతి తదుద్దెశ 

కృతేష్టావూర్తాదినా స్వర్లోకం (పాపయ్య రక్షతీ త్యర్థ:, ౧౨ 

(వష్టవ్యా ఇతి) వీ క్రితవ్యాః. ౧౩ 

(వీవ మితి) వీవం ఉక్త పకారేణ, (ప్రతీతాః నిశ్చితవంతః. ౧౪-౧౬ 

(త్వమితిఎ మృగాణాం రాజరాట్ భవామి మృగాణాఎ రంజక శ్శిక్షకశ్చ భవామీ త్యర్థః, 

-అ(త మృగశబ్దేన తత్తుల్యా మునయో లక్ష్యంతే. యద్వా, భావి సుగ్రీవరంజన వాలివధాదీనాం 

ఎబీజిన్యాసోఒయం. ౧౭ 
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ఛభాయాం తే * దినకరఖొః (పణాధమానాం వర్షతం భరత కరోతు మూర్ధ్ని నీతాం, 
ఏతేషా మహ మపి కాననదుమాణాం ఛాయాం తా మతిశయినీం సుఖీ శయిష్యే. అలా 

శత్రుఘ్న: కుశలమతి స్తు తే సహాయ సామి త్రి ర్మమ విదితః. పధానమి త్రం, 
చత్వార స్తనయవరా వయం నరేందం సత్యస్థం భరత చరామ మా విషాదం. 0౯ 

ఇతి శ్రీమదామయజే, అయోధ్యాకాండే, సప్తో తరశతతమ స్సర్గః. 

అథ అమ్టోత్రరశతతమ స్పర్షః 

చుట్తాళ్టాట్టా టా టు షట్ టా 

ఆశ్వాసయంతం భరతం జాబాలి ర్భాహ్మణో త్రమః, 
ఉవాచ రామం ధర్శ్మజ్ఞం ధర్మా పేత మిదం వచః. యా. 

సాధు రాఘవ మా భూ త్తే బుద్ధి రేవం నిరర్ధికా, 
(పొకృతస్య నర స్యేవ హ్యార్యబుడ్ధే ర్మనస్విన:. - 
ల. 

(ఛాయాం త ఇతి,) వర్ష తం ఛతం, సుఖీ (శయిష్య కొతి పాఠః. = ౫౮ 

(శతుఘ్న ఇతి.) చరామ కరవామే త్యర్ధః. ౧౯ 

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజవించితే, శ్రీరామాయణ భూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 
సపోతరశతతమ స్సర్గః. 

హాహా 

అథ అష్టోత్తరశతతము స్సర్గ! 

వీవం రామేణోళ్తే, నిరుతరతయా సితం భరత మాలోక్య హితపరతయా జాబాలి శ్చార్వాక 
మత మ్మాశిత్యో త్తర మాహాష్టోత్తరశతతమే (ఆశ్వాసయంత మిత్యాదినా.) [బాహ్మణో త్తమ ఇత్యనేన. 
వక్ష్యమాణం నాఫికవచన మహృదయ మితి ద్యోత్యతే, ధర్మా పేతం వై దికధర్మా పేతం. ణ 

(సాధ్వితి.) బుద్ధి స్పాధు నూ భూత్ సమ్యక్ నివర్హ్యతా మిత్యర్థః, 2 

న న. 

* దినకరభా ఇతి ద్వితీయాబహువచనం 
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(జాబాలే శ్చార్వాకానుసార్యు తరం) 

కః కస్య పురుషో బంధుః కి మాపష్యం కస్య కేనచిక్, 

య దేకో జాయతే జంతు రేక ఏవ వినశ్యతి. 3 

తస్మా న్మాతా పితా వేతి రామ సజేత యో నరః, 

ఉన్మత్త ఇవ స జేయో నాస్తి కళ్చిద్ది కస్యచి=. ఇ 

యథా గ్రామాంతరం గచ్చ న్నర: కశ్చి త్య్వచి ద్వసేల, 

ఉత్సృజ్య చ,త మావాసం (పతిప్రేతాఒపరేఒహని. x 

ఏవ మేవ మనుష్యాణాం పితా మాతా గృహం వసు, 

ఆవాసమ్మాతం కాకుత్స్థ సజ్జంతే నాఒత్ర సజ్జనా:. ఓ 

పిత్యుం రాజ్యం పరిత్యజ్య స నార్హసి నరోత్తమ, 

ఆన్థాతుం కాపథం దుఃఖం విషమం బహుకంటకం. ౭ 

సమృద్దాయా మయోభ్యాయా మాత్మాన మభిషేచయ, 
ఏక వేణీధరా హి క్వాం నగరీ సంపతీక్షుతే. బూ 

(క ఇతి,) కస్య వురుషస్య కేనచిత్ సాధనేన కిమాప్యం? న కిమపీ త్యర్థః. 8-౪ 

(యథేత్యాది.) (ఆవాసమాత మితి మార్గస్థస| తశాలాయాం విశమార్థం క్షణం నివాసేసి 

-త ద్విసృజ్య గచ్చతః పథికస్య తచ్చింతాఒననువృత్తివ ద్యావత్సంశ్లేషమేవ మాతాపిత్రాదయో 

..౬నువ ర్తనీయాః, విశ్తేషే తత్స్మృతి రపి విఫలా, కిముత తత్ప్రీత్యర్థకార్యాచరణ? మితి భావః, ౬ 

(పిత్ఫ్యమితి.) రామాభిపాయేణేదం, పర ప్రతీత్యా పరో బోధనీయ ఇతి న్యాయాత్, కాపథం 

కుత్సి మార్గం. దుఃఖం దుఃఖపదం, విషమం యౌవనానుచితం, బహుకంటకం అనేకోపప్లవ 

సహితం, కాపథ మిత్యనేన అనుచితవాన([పస్థమార్గ వీవోచ్యః , తి 

(సమృద్ధాయా మితి) వకవేణీధరా, (వతం a త్యర్థః. నగరీ తదధిదేవతా. రాళ 
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రాజభోగా ననుభవకా మహారాజా పార్థివాత్మజ, 

విహర త్వ మయోధ్యాయాం యథా శక్ర 'స్రై/విష్ట పే. ల 

న శే కశ్చి దశరథ సం చ తస్య న కశ్చన, 

అన్యో రాజా త్వ మన్య స్ప తస్మా త్కురు య దుచ్యతే. ౧౮: 

బీజమ్మాతం పితా జంతో శుక్లం రుధిర మేవ చ, 

సంయుక్త మృతుమన్మా(తా పురుషస్యేహ జన్మ తత్. ౧౧- 

గత స్ప నృపతి స్తత్ర గంతవ్యం యత్ర తేన వై, 

(పవృ త్తి 'రేషా మర్త్యానాం త్వం తు మ్థ్యా విహన్వ సే. ణల = 

అర్ధధర్మపరా యే యే తాం నొకా శోచామి నేతరాకా, 

తే హి దుఃఖ మిహ [పాప వినాశం _పేత్య ఖిజిరె. ౧౩ - 

(న? కశ్చిదితి) య దుచ్యతే, మయేతి శేషః, ౧౦ 

(బీజమా్యత మితి.) పితా జంతో ర్చీజమాతం అల్బ్పకారణం, (పధానకారణం బుతు 

సంయుక్తం ధృతం, శుక్లం రుధిరమేవ చ శుక్తశోణితమేవ, తత్ శుక్షశోణితం, వురుషస్య 

జన్మ కారణం. , గి 

(గత ఇతి) తేన నృపేణ, యత మేష భూతేషు, గంతవ్యం, న నృపతి స్య గతః. 

సంచభూతేషు లయం పాప ఇత్యర్థః. పంచభూత ఎ న్నరపతిశరీరస్య తదతిరి క్షస్యాత్మ నో 

&౬భావాత్, మర్త్యానాం మరణశీలానాం, వీషా (పవృరత్తిః అయం స్వభావ ఇత్యర్థః, త్వంతు 

మిథ్యా విహన్య సే మిథ్యాభూతేన సంబంధేన పిడ్య సే. ౧౨ 

(అర్థధర్మ పరా ఇతి, అర్హధర్మపరాః (పత్యక్షసాఖ్యం విహాయ కేవలార్థసంపాదనపరాః; 

ధర్మపరాశ్చ, ఇతరాకా కేవల్మపత్యక్షసుఖానుభవపరాకా. అర్థదర్మ పరవిషయశోక హేతు మాహా 
{= హీతి.) (పేత్యాపి వినాశం దుఃఖం భేజిర ఇతి సంబంధః. ౧౩ 
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(జాబాలే శ్చార్వాకానుసార్యు € రం) 

అష్టకా పితృదైవత్య మిత్యయం (ప్రసృతో జనః, 

అన్న స్యోప[ద్రవం పశ్య మృతో హి కి మశిష్యతి. ది" 

యది భుక్త మిహా౭_ న్యేన దేహ మన్యన్య గచ్చతి, 

దద్వా త్పృవసత శ్రాద్ధం న త త్పథ్యశనం భవేక్. ౧౫ 

దానసంవననా హ్యళే (గంథా మేథావిభి: క లౌ: 

యజస్య దేహి దీకుస్వ తప స్తష్యస్వ సంత్యజ. ౧౬. 

ధర్మస్వాఒఫలత్వే స్థాలీవులాకన్యాయేన కించి దువాహరణ మాహ (అష్టకా పితృదై వత్య 

బ ౬ క్షం సిగిదైవత్యం (పతిసాంవత్సరిక మితి యత్ కర్మ ,. 

కర్తు మితి షః. (ప్రనృ:ః|పవృత్తఃణ, అత తత్సర్వ మితి శేషః. అన్నస్య, ఉప్మదవం క్షయం. 

పశ్య, తత్సర్వం స్వభోజ్యాన్నస్య నిరర్ధక క్షయహేతు మాలోచయే త్యర్థః. తత్ర హేతు మాహ+ 
(మృతో హి -- మశిష్యతీతి,) ఇళ్ల 

మి) ఆయం జనః, అష్టకా 

ఉ క్రమేవార్థం తర్కముఖేన దఢయతి (యదీతి.) అన్యెన భుక్త మన్న నున్యస్య దేహం 

వతి యది, తర్హి (పవసతః, శాద్ధం దద్యాత్, పథి గచ్చంత ముద్దిశ్య భోజయేత్, తత్ అన్యభు క్త 

మన్నం, పథ్యశనం భవేత్ పథికస్య పాథేయం భవేత్, న చైవం దృశ్యతే. అతః శాద్దాదికం. 

మృతస్యా౭.శ నం న భవతీతి భావః. ౧౫. 

నీవ మేకత వై దికకర్మణి ఫలవ్యభిచారదర్శనాత్ సర్వత్రాపి వై దికే న ఫల పసక్తి రిత్యాహ 

(దానసంవననా ఇత్యాదినా.) దానసంవననాః దొనాయ వశీకర ణోపాయాః “'సంనననం కర్మణా 

వశీకరణి మితి హలాయుధః. మేధావిభిః పరదవ్య(గహణకుశ లబుద్దిభిః, యజస్వ దేవతా: 

రాధనం కురుష్వ, సంత్యజ అర్థేషణాదీ౯ సమ్య క్యజ, అ జేతికరణం |దష్టవ్యం. యజ స్వెత్యాదిరూషా- 

(గంథాః మేధావిభిః కృతా ఇత్యన్వయః. . ౧౬. 

[ 176) 
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స నాస్తి పర మిత్యేవ కురు బుద్ధిం మహామతే, 

(పత్యకుం య త్ర దాతిష్ట పరోకుం పృష్టత: కురు. యక 

సతాం బుద్ధిం. పురస్కృత్య సర్యలోకనిదక్భానీం, 

రాజ్యం త్వం |పతిగృహ్హాష్య భరశేన | ప్రనాదితః, అలా 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, అయోధ్యాకాండే, అష్టోతరశశతమ స్సర్గః. 

PRIS 

అథ నవో త్రరశతతమ స్సర్గః 

శరా ఖీ పిక మా 

బాభా లేస్తు వద శ్రుత్వా రామ సృత్యాత్మనాం వరః, 

ఉవాచ పరయా భక్త్యా స్వబుద్ధ్యా చా౭_వివన్నయా. ణం 

పా పు గతల వమ మలు రస్తు నకలు పక ననున ్యతనెనననునునకాతనననుటపన నానన పులాప్రటులనుననానాముంలమమాడాన్తాన్తాడానునుండనాం చమ. 

(స ఇతి.) సః పితృవచనం పరిపాలనీయ మితి మన్యమాన స్ప త్వం, పరం పరలోకాను 

భావ్యం,గ్ట్హయత్ _పత్యక్షం (పత్యక్ష సిద్ధం రాజ్యభోగాధికం, త దాతిష్ట (పతిగృహ్హేష్వ. పరోక్షం 

పరోక్షసుఖఫలకం పితృవచనపరిపాలనాదికం. ce 

' (స ఇతి.) తాం బుద్ధిం ప్రత్యక్షా దన్య న్నాస్తేతి బుద్ధిం, సర్వలోక నిదర్శినీం సర్వజన సమతా 

మిత్యర్థః. అరా 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషతణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యా ఖ్యానే, 

అష్టోత్తరశతతమ స్సర్గః. 

అలా కైన — 

అథ నవోత్తరశతతమ స్పర్షః 

= అమ్రైలాాను వష — 

అథ జాబాలిమతనిరాసపూక్వుకం వై దికమతన్థాపనం నవోత్తరశతతమే సర్లే (జాబాలే 

ఛిత్యాదినా,) సత్యాత్మనాం సత్యబుద్ధనాం భక్తా వైదికకర్మశద్ధయా, అవిపన్నయా జాబాలి 

వచనై స్పాందృష్టికై ర ప్యచలితయా. ణం 
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(చార్వాకమతనిరాకరణవూరఃకం వై దికమత |పతిపాదనం) 

భవా న్నే ప్రియకామార్గం వచనం య డిహోక్తవాకా, 

అకార్యం కార్యసంకాశ మపథ్యం పథ్యసమ్మితం. > 

నిర్మర్యాదస్తు పురుషః పాపాఛార సమన్వితః, 
మానం న లభతే సత్పు భిన్న చారి తదర్శనః. ' త 

కులీన 'మకులీనం వా వీరం పురుషమానినం, 

చారిత్ర మేవ వ్యాఖ్యాతి శుచిం వా యది వా౭_శుచిం, ఖా 

అనార్య స్తా౭.౬ర్యసంకాశ శ్శౌచా ద్దీన స్తథా శుచిః, 

లకుణ్యద దలక్ష.ణ్యో దుశ్శీల శ్నీలవా నివ. x 

' అధర్మం ధర్మ వేషేణ యదీమం లోకసంకరం, 

అభఖిపత్స్యే శుభం హిత్యా [కియావిధివివర్జికం. జ 

(భవానితి,) ,పియకామార్థం (సియవిషయేచ్చాసిద్ధ్ద్యర్థం, యద్వచన ముక్తవాకా, తత్, 

కార్యసంకాశం కార్యవత్ పతీయమాన మకార్యం, సథ్యసమ్మితం పథ్యవ దవభాసమాన మసథ్యం, 

దుఃభోదర్కమితి యావత్, నీవం వచనం దూషితం. వ 

అథ వక్తారం దూషయతి (నిర్మర్యాద ఇత్యాదినా.) నిర్మర్యాదః మర్యాదారహితః, అత చివ. 

పొపాచారసమన్వితః, తృతహేతుః (భిన్నచారిితదర్శన ఇతి.) దర్శనం మతం, వేదవిహితాత్ 

భిన్నాచార ప్రతిపాదకమత్మ్పపవ ర్రక ఇత్యర్థః, వీవంభూతః వురుషః సత్సు, మానం వూజాం, న 

లభతే. |పత్యుత నిందామేవ లభత ఇత్యర్థ:. వ 

పాపాచారత్వే కిం ప్రమాణ మిత్యాశంక్య తదు క్రిదేవ | పమాణమిత్యాహ (కులీనమిత్యాదినా,) 

వురుషమానినం అతిదీర మిత్యర్థః, చారితం ఉ క్రరూపాచారః, ఖా 

వీతాదృశవు రుషోపదేశ శవణే స్వస్యాఒనర్థం దర్శయతి క్షోక్కతయేణ (అనార్య ఇత్యాదినా.) 

అనార్య వవస న్నార్యసంకాశః, శౌచా ద్దీన వీవ సకా శుచిరివ, లక్షణ్యవత్ శిష్టలక్షణయుక్తతుల్య 



క్ష 04 శ్రీమదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిస్పే 

క శ్చేతయాన: పురుష: కార్యాకార్యవి చక్షుణః, 

బహుమంస్యతి మాం లోకే దుర్వ్చుత్తం లోకదూషణం, ౬ 

కస్య ధాన్యా మ్యహం వృత్తం కేన వా స్వర్గ మాప్ను యాం, 

అనయా వ ర్తమానో హి వృతా హీన(ప్రతిజ్ఞ యా. లా 

కామవృత్త స్త్వ్రయం లోక: కృత్న సృముపవర్తతే, 

యద్వ్య్రూత్తా సృంతి రాజాన స్తదృత్తా స్నంతి హి [ప్రజా:.. a 

సత్య మేవాఒనృశంనం చ రాజవృత్తం సనాతనం, 

తస్మా తృత్యాత్మకం రాజ్యం సత్యే లోక: ప్రతిప్పి తః. ౧౦ 

ఫా 

-వీవ సజ, అలక్షణ్యః లక్షణహీనః, శీలవానివ సజ దుశ్శీలః, అహం శుభం హిత్వా శుభసాధనం 

వై దికధర్మం హిత్వా, లోకసంకరం లోకసంకరకారకం, |క్రియావిధివివర్ణితం వై దికకియయా 

వేదవిధినా చ వినర్ణితం, ఇమం త్వదు క్రం అధర్మం, ధర్శవేషేణ ధర్మ = (నాఒభిప= స్వికరిమ్యామి 

యది, దుర్మృత్తం మాం, చేతయానః జ్ఞానవాకా, కః వురుషః లోకే బహుమంస్యతి ? న 

కోపీ త్యర్థః. ౨ ౭ 
Cl 

న కేవలం బహుమానహానిః, పరలోకహానిశ్చే త్యాహ (కస్యేత్యాదినా.) అహం, హీన 

(ప్రతిజ్ఞ యా వనవాస పతిజ్ఞారహితయా, అనయా వృత్తా పరోక్షం పృష్టతః కుర్వితి త్వదు క్తయా 

వృత్త్యా, వర్తమాన స్పక్షా, వృత్తం 'త్వదుక్తాచరణం, కస్య ఢాస్యామి ఆధాస్యోమి?' ఉపదేక్ష్యామీ 

“త్యర్థః. దాస్యామీతి పాఠాంతరం _ కేనవా సాధనేన స్వర్గ మావ్నుయా? మితి యోజనా, లా 

త్వదుక్తాచరణే సర్వలోకస్వాపి పరలోకహాని స్పా దిత్యాహ (కామవృత్త ఇత్యాదినా.) ౯ 

సత్య పశంసావూర్వకం సత్యనిష్టాం దర్శయజ సత్యపరత్వరూపస్వమతం స్థాపయితి 

[సత్యమేవే త్యాదినా.) అనృశంసం భూతానుకంపాపధానం, సనాతనం చ రాజవృత్తం, సత్యమేవ 

సత్యరూప మేవ. తస్మాత్ రాజవృత్తస్య సత్యరూపత్వాత్. రాజ్యం రాజ్యస్థ జనజాతం, సత్యాత్మకం 

సత్యరూపం, సత్య |పధాన మితి యావత్. లోక ఇతి జాత్యేకవచనం. రి 
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(చార్వాకమ :-నిరాకర అవూర్వకం వై దికమత , పతిపాదనం) 

బుషయశైైవ దేవాశ్చ సత్య మెవ హి మేనిరే, 

సత్యవాదీ హి లోకేఒస్మికొ పరమం గచ్చతి ఉయం. ౧౦ 

ఉద్విజంతే యథా సర్పా న్నరా దన్సతవాదిన:,. 

ధర్మ స్పత్యం పరో లోకే మ , ర్లస్య చోచ్యతే. ౧ 

సత్యమే వేశ్వరో లోకే సత్యం పద్మా శికా సదా, 

సత్యమూలాని సర్వాణి సత్యా న్నా_స్టి పరం పదం, ౧౩ 

దత్త మిష్టం హుతం చైవ తప్తాని చ తపాంసి చ, 

వేదా సృత్య(పతిష్టానా స్తస్మా తృత్యపరో భవే. 6౪ 

విక: పొలయతే లోక మేక: పాలయతే కులం, 

మజ్జ త్యేకో హి నిరయే విక స్వర్గే మహియతే. ౧౫ 

సో౭హం పితు ర్నియోగం తు కిమర్థం నా౭.నువాలయే, 

సత్య(ప్రతి[శవ సత్యం సత్యేన సమయీకృతః. 0౬ 

(బుషయ ఇతి.) మేనిరే. ఉత్కృష్ట మితి శేషః. పరమం క్షయం పరమం ధామ 'ధిష్ట్యం 

ఇధామ నికేతనం చ సదనం వస్త్యం చ వాస్తు క్షయి ఇతి వైజయంతీ. ౧౧ 

(ఉద్విజంత ఇతి) ఉద్విజంతే, జనా ఇతి శేషః, ణం 

(సత్య మితి.) ఈశ్వరః నియంతా, వ్యవస్థాపక ఇతి యావత్. ౧౩ 

(దత్త మితి.) సత్యపతిష్థానాః సత్యాధారాః, సత్య పతిష్టానానీతి విపరిణమ్య వూర్వార్ధైన 

“యోౌజ్యం, + లు 

(పస్తుత సత్యనిష్టాతస్య ఐహికాముషి్మకఫలం తద్రహితస్య నిరయ్యప్రాప్తిం చ దర్శయతి 

శ్షవీక ఇత్యాదినా.) Cc 

సంధః, ౧౬. (స ఇత్యాది.) సత్యపతిశ్ర నః సత్య 



1416 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి'ష్లే 

నైవ లోభాన్న మోహా ద్వా న హ్యూజ్ఞానా త్తమోన్విత:,' 

సేం సత్యస్య భేత్స్యామి (సరో స్పత్య(ప్రతిశ వః. ౧౭= 

అసత్యసంధస్య సత శృలస్యాజస్థిర చేతసః, 
నైవ దేవా న పితర: |ప్రతీచ్చంతీతి న శ్రుతం. ౧౮ 

(ప్రత్యగాత్మ మిమం ధర్మం సత్యం ఫశ్యా మ్యహం స్వయం, 

భార స్సత్పురుషాచీర్ద స్తదర్థ మభిమన్యతే. ౧౯” 

జాత్రం ధర్మ మహః: త్యకేః హ్యధర్మం ధర్మసంహితం, 

యుద్రై ర్నృశంసై ర్లుబ్జెేశ్చ సేవితం వాపకర్మ్శఖి:. ఎం. 

కాయేన కురుతే పాప మనసా సంప్రధార్య చ, 
అనృతం జీహ్యయా చొఒ౭౬హ త్రివిధం కర్మవొతకం. 30 

(నై వేతి.) లోభాత్ రాజ్యలోభాత్, మోహాత్ విిపలంభవాక్యజనితచి త్తవి(భ మాత్, ఆజ్ఞానాత్... 

ఎ _న్వి”.ః తమోగుణయు కః, సత్యస్య “కరిష్యామి తవ (పేతిం సుక్స్ఫోతేనాపి తే శపే ఇత్యస్య 

సత్యవచనన్య, సేతుం మర్యాదాం, ఇతి 

(అసత్యసంధస్యే ఓ) చలస్య చలస్వభావస్య, | పతీచ్చంతి, హవ్యకవ్యాదిక మితి శేషః, నః 

అం ఇభికి శుతం, ౧౮ 

((హ్యగా మితి) అహం, సత్యం సత్యరూప మిమం ధర్మం, |పత్యగాత్మం స్వయం 

పశ్యామి, ఆత్మానం (ప ౪ gవినాభూతత్వేన (పవృ త్తం పశ్యామీ త్యర్థః, సత్పురుమోచీర్లః సత్పురుపై. 

రాచరి:1, సంపాది: ఇతి యావత్, భారః జటావల్కలాదిభారః, తదర్భం సః రరూపధర్మార్థం, 

అ *మన్యం_ అభిమతో భవతి. ౧౯ 

వూర్ల్వై రాచరితం సత్యం పరిత్యజ్య త్వదుక్తరీత్యా రాజ్యం నాంగీకరిష్యామీత్యాహ (క్షత 

మిత్యాదినా.) అధర్మం అధర్మ(పచురం, ధర్మ సంహితం ధర్మలేశసహితం, అధర్మ పచుర 

ధర్మలేశయుక క్షత్రియధర్మ మహం త్యక్ష్య ఇత్యర్థః. 



అయో ధ్యాకాజ్టే-నవోత్తరశతతమస్సర : 1407 
(చార్యాక మతనిరాకర ణవూర్వకం వై దికమత| పతివాదనం) 

భూమి: కీర్తి ర్యశో లకీ: పురుషం (ప్రార్థయంతి హి, 

స్వర్శస్థం వా2ఒనుపశ్యంతి సత్య మేవ భబేత తక్. వివి 

(శేషం హ్యనార్యమేవ స్యా ద్యద్భవా నవధార్య మాం, 

అహ యు క్తికరై ర్యాక్రై రిదం భద్రం కురుష్య హ వతి 

కథం హ్యహం |పతిజ్ఞాయ వనవాస మిమం గురౌ, 

భరతస్య కరిష్యామి వచో హిత్వా గరో ర్వచః. ౨౪ 

స్థిరా మయా ప్రతిజ్ఞాతా ప్రతిజ్ఞా గురుసన్నిథౌ, 

ప్రహృష్యమాణా నా దేవీ కైకేయీ చాఒభవ త్తదా, ౨౫ 

వనవాసం వస న్నేవం శుచి ర్ని యతభోజనః, 

మూలైః పుష్పైః ఫలైః పుజ్యై: పిత్యాణ దేవాంశ్చ తర్పయకా. ౨౬ 

(భూమి కితి.) కీర్తి: వితరణజనితా |పథా, యశః పౌరుషనిబంధనం, వురుషం కరఖ 
(తయేణ సత్యనిష్ణాతఎ, అనుపశ్యంతి అనుసృత్య పశ్యంతి, ఆనుబధ్నంతీతి యావత్, వివ 

((శేష్ట మితి.) (శేష్టమి త్యవధార్య నిశ్చిత్య, ఇదం భద్రం కురుప్వేతి భవాక యుక్తికరె 

ర్వాక్షై్య ర్యదాహ త దనార్యమేవ స్యాత్. ౨ 

“పత్యక్షం య త్త దాతిష్ట పరోక్షం పృష్టతః కుర్వి త్యంతస్య జాబాలివాక్యజాతస్యో త్త తర 

మభిధాయ, “రాజ్యం త్వం (పతిగృహ్హీప్వ భరతేన (పసాదితి ఇత్యస్వా వ్యు త్త త్తర మాహ (కథ 

-మిత్యాదినా,) శి 

(స్టైరేత.) పకిజ్ఞాతా (పతిజ్ఞా కృతే త్యర్థః. ౨% 

(వనవాస మిత్యాది.) కశ్లోకద్వయ మేకం దాక్యం. వనవాసం వసళా, కుర్వ న్నిత్యర్థః 

నియం భోజనః వియతవన్యాహారః, సంతుష్టపంచవర్షః సరితుష్ట సంచేందియనర్షః, 



$ీ4౧5 శ్రీమ్నదామాయకే గోవిందరాజీయవి శిష్తే, 

సంతుష్ట పంచవర్గో హం లోక యా|తాం (ప్రవర్త యే, 

అకుహ శ్రద్ద ధానస్పక౯ా కార్యాకార్యవి చక్షణ:. 9: 

కర్మభూమి మిమ ౨ ాష్య కర్తవ్యం కర్మ య చ్భ్చుబం, 

* అగ్ని ర్వాయశ్చ సోమశ్చ కర్మణాం ఫలఖాగిన:. ౨౮- 

శతం క్రతూనా మాహృత్య దేవరాట్ (త్రదివం గతః, 

తపొం సుగ్రాణి చా2౭౭౬స్థాయ దివం యాతా మహర్షయః. కా 

అమృష్యమాజణ: పున రుగ్రతేజా నిశమ్య తం నా స్తికవాక్ణహితుం, 

అథాఒ(బవీ త్తం నృపతే స్తనూజో విగర్హమాణో వచనాని తస్య. 30: 

లోకయా(త్రాం పివచనపరి పాలనరూపలోకవ ర్రనం “గమనే వర్తనే యాతే" తి వైజయంతీ. 
అకుహః అకృతిమః, 

అష్టకోదాహరణేన వై దికకర్మణాం నిషృలత్వం యదుక్తం తత పరిహార మాహ (కర్తభూమి. 

మిత్యాదినాా యచ్చుభం కర్మ తత్ కర్తవ్యం జనై రితి శేషః, తత ఫలవదనున్థానం 

చర్శయతి (అగ్ని రిత్యాది,) కర్మణాం కర్మభూమికృతస్వస్వకర్మణాం, ఫలభాగినః అగ్నిత్వాది. 

ఫలం [పాప్టవంతః, తిల 

(శః మితి.) (క నాం శతం ఆహృత్య, కృత్వే త్యర్థః, (పవాసినం పతి (శాద్రకరణవిధే 

ర గావా : విహితస్థలే క్ముతాపి న వ్యభిచార ఇతి భావః. తవా 

(అమృష్యమాణ ఇతి.) నాస్తికవాక్య హేతుం “యది భుక్త మిహాన్యేన దేహ మన్యస్య 

"చ్భత్సి దద్యా త్రవసత శ్నాాద్ధం న తత్పథ్యశనం భవే” దిత్యాది _  క్యరూపతర్శం, 
విగషమాణః మనసి విగర్హమాణ:ః, ౨0.3౧ 

4 

* చభకర్మ కర్తవ్య మిత్యత హేతు మాహ (అగ్ని రిత్యాదినా కర్మణాం కర్మభూమౌ 

కృః స్వస్యకర్మ ణాం, ఫలభాగినః అగ్ని త్యాదికం కర్మ ఫలత్వేన (పొప్రవంతః, అగ్న్యాదయస్తు. 

జన్మాంతరే కర్మభూమౌ శుభకర్మకృత్వా ఇదాని మగ్నిత్వ వాయుత్య సోమత్వాదికం |పాప్రాః 

ఆత ప్సరె ౮ రసి శుభకర్మైవ కర్తవ్య మితి భావః. ఇతి తత్త్వదీపికా. 



అయో ధ్యాకాళ్లే-నవోత్తరశతతమస్పర్ల: 1406౪ 

(చార్వాక మతనిరాకరణవూర్వకం వై దికమతపతివాదనం) 

సత్యం చ ధర్మం చ పరాక్రమం చ భూతానుకంపాం ప్రియవాదితాం చ, 
ద్విజాతి దేశాతిథి పూజనం చ పంథొన మాహు స్ర్రదివస్య సంతః. అదా 

తేనైవ మాజ్జాయ యథావదర్ణ వేకోదయం సంప్రతిపద్య విపొ:, 

ధర్మం చరంత స్పకలం యథావ త్మాంకుంకి లోకాగమ మృపమత్తా:. 33 

నిందా మ్యహం కర్మ పితుః కృతం త ద్య స్తా మగ్ఫహో ద్వి ౧౩ 

_ బుద్ధ్యాజఒనయైవంవిధయా చరంతం సునా స్తికం ధర్మపథా దపేతం. 3% 

యథా హి చోర సృతథా హి బుద్ధ స్రథాగతం నాసిక మత్ర విద్ధి, 
త్రస్తా ద్ధి య శృంక్యతమ: (ప్రజానాం న నా స్తికేనాఒభిముఖో బుధ స్స్యాక్ ౩౪ 

(తేనెతి) తేన హేతునా విపాః వవ మర్గం, యథావ దాజ్ఞాయ జ్ఞాత్వా, వీకోదయం 

సంప్రతిపద్య ఐకకంఠ్యం (పాపస్య, సకలధర్మం స్వస్యవర్ణాశమోచితధర్మం, జ(ప్రమత్తాః 

సావధానాః, యథావ చ్చరంతః ఆనుతిష్టంత:ః, లోకాగమం స్వర్గాదిలోకపాప్తిం, కాంక్షంతి, 3-౨ 

(నిందామీతి.) విషమస్థబుద్ధిం అవై దికమార్షనిష్టాతబుద్ధి అనయా బుద్ధ్యా చరంతం: 

చార్వాకమతానుసారిణీం బుద్ధిం పరాజ (సత్యుపదిశ్యాఒ౭.చరం* మిత్యర్థః. సునాస్తికం సరలోకో 

నాఫీతి బుద్ధియుక్తం, సుశబ్దేన వైదికవః' స్థిత్వా చార్వాకమత పవ ర్రక ఇత్యుచ్యతే. నిందామి 

వై". కకర్మభ్యో బహిష్కరోమి. 38. 

(ప్రత్యక్షైకప్రమాణవాదీ యః కళ్చి ద్రాజ్యే స్యాత్ సోపి బహిష్కరణీయ ఇత్యాహ 

(యథేత్యాదినా.) చోరో యథా నిరాకరణీయః, సః వేదబాహ్యత్వేన (పసిద్ధోపి తథాహి తథైవ, 

ఆత అస్మి౯ లోకే, నాస్తికం చార్వాకం, ఉథాగతం బుద్ధతుల్యం, విద్ధి, తస్మాత్ యః | 

“ంక్య ఆవై దికత్వేన శంకనీయః, తేన నాస్తికేన, బుధోఒభిముఖో న స్యాత్, తా 

[ 77) 



1410 శ్రీమదామాయణే,. గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

త్వత్తో జనా: పూర్వత'రే వరాశ్చ శుభాని కర్మాణి బహూని చక్రు:, 
బీత్యా సదేమం చ పరం చ లోకం తస్తా ద్ధ్విజా స్స్య సి స్తీ హుతం కృతం చ.3౫. 

ధర్మే రతా న్పత్పురుమై. సృమేతా శే స్తేజస్వినో దాన గృఖప్రధానా:, . 

అహంసకా వీతమలాశ్చ లోకే భవ ౦కి పూజ్యా మునయః: పపధానా:. 3౬ 

ఇతి 'బువంతం వచనం. సరోషం రామం మహాత్మాన మదీనస త్తం, 

“ఉవాచ తథ్యం పున రాస్తికం చ సత్యం వచ స్సానునయం చ విప్రః. 38 

న నాస్తికానాం వచనం (బవీ మ్యహం న నా స్తికోఒహం నచ నాస్తి కించన, 

సమీత్వు కాలం పున రా స్తికోఒభవ ౦ భ వేయ కాలే పునరేవ నా ఏలా 

wr 

ఐహికాముస్మికఫలసాధనే ధర్మే శిష్టాచారం (పమాణయతి (త్వత్త ఇత్యాదినా) త్వత్తః 
వూర్వతరే వురాతనాశ్చ, వరాశ్చ జ్ఞానతః శేష్థాశ్స, జనాః, బహూని శుభాని కర్మాణి చక్రుకి తే 

ఇమం పరం చ లోకం జిత్వా, సదావర్హంత ఇతి శేషః, సదావ ర్రమానత్వం చ [గహనక్ష్మతాది 

“రూపేణ దృశ్యమానత్వాత్ “సుకృతం వా వీతాని జ్యోతీగ్ంషి య న్నక్ష్మతాణీ' తి (శుతేః, తస్మాత్ 

కర్మా నుషాన స్ర్యైహికాముష్మి కస కలఫ లసాధనత్వాత్, ద్విజాః, స్వసి మంగలాత్మకం కర్మ, 

హుతం యజ్ఞాది, కృతం చ, తపో డానాదికం చ, కుర్వంతీతి శేషః. వీవం (పత్యక్షమేవ న 

.1పమాణం, తడతిరిక్తానాం వేదానామపి (పమాణక్వాత్, తత్త్వం చ తేషాం మహాజనపరి గహాత్, 
స చాఒపొరుషేయత్వేన. తచ్చాఒవిచ్చిన్న సంప్రదాయత్వే స త్యస్తర్యమాణక రృృకత్వాత్. వై దికాని 

చ కర్మాణి సఫలాని, అగ్ని రవి సోమ నక్ష తేం'దాది ఫలభ్ నోగస్యాఒబాధిక (పత్యక్ష సేద త్యాత్, 

“అన్యకృతభోజనస్య పథికాశనత్వాభావ స్త్వ్యవర్శనా దవిహితత్వా చ్చేతుర కం. 3%- 3౬ 

(ఇతి|బువంత మితి.) తథ్యం యథార్థం, సత్యం సద్భ్యో హితం, శ 

_ధర్కసంకటే (ప్రాప్తే సర్వమతజ్జ్మ న విదుషా యక్కించి నృత మవలంబ్యాసి తస్య 

పరి హరణీయత్యా న్మహతో రాజ్యస్యాఒనాయక త్యరూపసంకటసరిహారాయ త్వాం నివ ర్రయితుం 

మయా నా స్తికమత ముపన్యస్తం, నత్వహం వస్తుతోనా స్తేక ఇత్యాహ (న నాస్తికానా మిత్యాదినా.) 

శంచన పరలోకాదికం నాస్తీతి న, అ స్త్యేవ. సమీక్ష్య కాలంపునరా స్రికోజభవ యదా వాదినాఒన్యేన 

నా స్రికమత మవలంబ్యతే, తం కాలం సమీక్ష్య అహం వున రాస్తికమతావలం బ్యభవం. 
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1; (జాటాలి | పత్యుత్తరం) 

స చాపి కాలో=.య ముపాగత శనై ర్యథా మయా నా ఫ్రికవా గుదీరికా, 
నివర్తనార్గం తవ రామ కారకా. , త్ప0ిసాద నార్థం చ చ మరయైత దీరితం. ౩౯ 

తి శ్రీ త్రమర్రామ్హాుక, ఆయోధ్యాకాండే, నవో త్తరశతతమ స్సర్గః. 

ధా స, నా 

అనైర్వాదిభి ర్నా స్తికమత మవలంబ్య కతర్కోర్దాలనే 4 తదానీ మహమేవ త్వదు క్తరీత్యా శతశ 

స్తత్థండన మకార్ష మిత్యర్థః, తర్శీ దానీం సాశ్రుకమతం కుతోనలంబితవానసీ త్యతాహ 

(భవేయ కాలే పునరేవ నా స్తిక ఇతి.) తాద్వశోఒహమేవ, వనః కాలే ధర్మ సంకటకాలే, నాస్తికో 

భవేయ, ధర్మ సంకటకాలే (ప్రయుకోఒయం మమ నా స్తికవాద ఇత్యర్థః, భవేయేత్యనేన ఇతః 

పరమపి కస్మింశ్చి ద్ధర్మ సంకటకాలే నాస్తికమత మవలంబనీయ మేవ నచ తావతా వస్తుతో 

నాస్తికత్వం మమ భవేదితి భావః. ee - శల 

తాదృశ ధర్మ సంకటకాల వవాఒయ మిత్యాహ (స చాపీతి.) వీవమపి పరమవైైదికస్య తవ 

నయుక్త మేతాదృశం వచన మిత్యాశంక్యాహ (నివ ర్హనార్థ మిత్యాదినా.) నివర్తనార్థం తవ నివృత్తి 

జ్ఞాపనార్థం, తవ వేదమార్లా దవిచాల్యత్వస్య లోకానాం [పకటికరణార్థ మిత్యర్థః, కారణాత్ 

భరతకారణాత్, భరత ముఖోల్లాసాయ తవ [పసాదనార్థం చేత్యర్థః, శ్రి 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషకే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, 

| నవో త్తరశతతమ స్సర్గః. 
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ఆథ ద -త్తరశతతమ న్సర్గః 

కుద్ధ మాజ్ఞాయ రామం తు వనీష్టః ప్రత్యువాచ హా, 
జాబాలి రపి జానీతే లో ; . 3 గళాగతిం. ౧ 

నివర్తయితుకామస్తు త్వా మేత ద్వాక్య ముక్తవాజా, 

ఇమాం లొకసముత్పత్తిం లోకనాథ నిబోధ మే. .౨ 

సర్వం సలిల మెవాఒ౭౬సీ తృృథివీ యో[త నిర్మితా, 

తత స్పమభవ దృృహ్మా స్వయంభూ ర్చైవతై స్సహ. తి 

స వరాహ స్తతో భూత్వా (ప్రోజ్టహార వసుంధరాం, చల 

ఆసృజచ్చ జగ త్సర్వం సహ పుత్రైః కృతోత్మభి:, | ఇ 

ఇ బ్రకాశ ప్రభవో బ్రహ్లా శాశ్వతో నిత్య అవ్యయః, 

తస్మా న్మరిచి స్ప్సంజజై మరీ చే: కాశ్యప స్ఫుతః. % 

అథ దళోత్తరశతతమ స్సర్గః 

అథ వసిష్టో జాబాలివచనయాథార్థ్య పదర్శనేన తద్విషయకోపం నివర్త్య స్వాభిమతం జ్యేష్ట 

"స్యైవ రాజ్యార్షతారూపం నివర్తనోపాయం [_పతిపాదయతి ;,క్రుద్ధ మిత్యాదినా, లోకస్య జనస్య, 

గతం గమనం, భావే నిష్టా. పరలోకప్రాఫిం, తత ఇహాగతిం చ, జానీతే. నాఒసొ నాసిక ఇత్యర్థః, 

(నివర్తనార్ధ మితి తదుక్తమపి సత్య మిత్యాహ (నివర్తయితుకామ ఇత్యాదినా.) జ్యేష్టసై్యైవ 

రాజ్యార్హతాం వక్తు మారభతే (ఇమా మిత్యాది.) లోకనాథ, తవైవ తత్ (పత్యక్షం హేతి 

భావః, ౨-3౪ 

(అసృజ దితి.) అకాశ్వపభవ ఇత్యత్రాకాశ శబ్దః పరబహ్మపరః, “ఆకాశో హ వై నామ 

రూసయో ర్నిర్వహితా తే యదంతరా తదృహ్మే” తి [శుతేః, ఇతట్ధమే “వావ్యక్త(పభవో (బహ్మే” తి 

* ఆకాశ పభవః ఆకాశ శబ్బెన తత్కారణ మవ్యక్తం లక్ష్యతే. ఇతి తత్త్వదీపికా, 
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వివస్వాకా కాశ్యవా జ్ఞ మను ర్రైవస్వత సుతః, . 

స తు ప్రజాపతి: పూర్వ మిజ్వాకుస్తు మనో స్ఫుతః. ౬ 

యస్యేయం (ప్రథమం దత్తా సమృద్ద్డా మనునా మహీ, 

త మిత్వాకు మయోధ్యాయాం రాజానం విద్ధి పూర్యకం. ౭ 

ఇత్వాకోస్తు సుత శ్ర్మీమాజా కుడీ.రేవేతి విశ్రుతః, 

కుతే. రథాఒ.౭౬త్మజో ఏరో వికుతీ. రుదపద్యత. ఛ్ 

వికుకేస్తు మహాళేజా బౌణః పుత్రః | , 

భాణస్య తు మహాబాహు రనరణోక్ట మహాయశా:. al 

నాఒనావృష్టి రృభూవాఒస్మ్నిక న దుర్భికుం సతాం వరే," 

అనర ణ్యే మహారాజే తస్కరో నాపి కశ్చన. ౧6 

అనరణ్యా న్మహాబాహుః: పృథూ రాజా బభూవ హ, 

తస్మా తృథో ర్మహారాజ స్త్రిశంకు రుదపద్షత. ౧౧ 

స సత్యవచనా ద్వీర స్పశరీరో దివం గతః, 0౧ 

డో క్రమపి. శాశ్వతః (పవాహరూపేణ నిత్యః, నిత్యః ఇత " , ' చిర థి 

అన్యథా అకాశ ' ప్రభవ ఇతి విరుధ్యతే. అవ్యయః తస్మాత్ స్థానా త్తస్య మోక్షసిద్ధేః. % 

(వివస్యా నితి) వ్లైవస్వతః వివస్వత్సంబంధీ. తస్యేక్వాకువంశకూటస్థత్వం దర్శయతి 

శప త్విత్వాదినా.) “మనునా మానవేందేణ యా వరీ నిర్మితా స్వయ మితి తస్యాయోధ్యా 
నిర్మాతృత్యోక్తి౬. 
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త్రిశంకో రభవ త్ఫూను ర్లుందుమారో మహాయశా:, 
దుందుమారో మహాతేజా యవనాశోై వ్యజాయత. ౧౨౪. 

యవనాశ్వస్తుత శీమా న్మాంధాకా సమపద్యత, 

మాంధా*ఎస్తు మహాతేజా స్పుసంధి రుదపద్యుత. ౧౩4. 

సుసంధేరపి పుతా ద్వౌ ధువసంధి: |పసేనజిక్, 

యశస్వీ (ధువసంధేస్తు భరతో రిపుసూదన:. ౧౪. 

భరతాత్తు మ. , . * రసితో నామ జాయక, 

యస్వ్యైతే ప్రతిరాజాన ఉదపద్యంత శ!త్రవ 

హైహయా నాలజంఘాశ్చ శూరాశ్చ శశిబిందవ:, m ౧౯౬. 

తాంస్తు సర్వాకా ప్రతివ్యూహ్య యుద్ధే రాజా [పవాసిత:, 

స చ శ్రైలవరే రమ్యే బభూవాఒభిరతో ముని:. ౧౬ 

ద్వే చాస్య భార్యే గర్భిజ్యా బభూవతు రితి (శ్రుతి; 

ఏకా గర్భవినాశాయ సపత్నైకి సగరం దదౌ. ౧౮ 

(8: ౦కో రితి.) యువనాశ్వ నీవ మహాతేజాః మహాతేజః[పభావేన మహా 

నామకాసురమార ణా ద్దుందుమారసంజ్ఞా మలభ తేత్యర్థః, ద౨* 

(సుసంధేరితి.) జ్యేష్టస్య (ధువసంధే ర్వంశ కథనా జ్లైష్టస్యైవ రాజ్యే స్థాపితత్వ ముక్తం. ౪౪. 

(భరతొదితి.) జాయతేత్యతా౭&డ భావః అనిత్యత్వాత్, (పతిరాజానః సామంతాః, శత్రవః. 

ఉదపద్యంత, ఆస న్నిత్యర్థః, హైహయాద్యా సత్తద్దేశాధిపతయః, ౧౬ 

(తౌనితి) (పతవ్యూహ్య యుద్ధం కృత్వా, రాజా అసితః, శైలవరే హిమవతి, రమే 

నిర్భయతయా స్థాతుం యోగ్వే, మునిస్స న్నభిరతో బభూవ, అన్యథా తస్మాదపి శై లాత్- 

పవాసమేయు రితి భావః. ౧౫ 

(ద్వే ఇతి.) [భూయత ఇతి (శుతిః, జనవాద ఇత్యర్థః, ౧లా= 5:౯" 



అయో.ధ్యాకాకై-దశోత్తరశతత మస్సర్ల; 1415 

(వసిష్లోద్బో ధనం) 

భార్గవ శ్చ్యవనో నామ హిమవంత ముపొగ్రితః, 

త్ర మృ" పాగమ్య కాళిందీ త్వభ్యవాదయ . ౧కా 

స తా మభ్యవద ద్విప్రో వరేపుం పుతజన్నని, 

పుత్ర సే భవితా దేవి మహాత్మా లోకవి శ్రుతః. 

భార్మికశ్చ సుశీలశ్చు వంశకరా౭_రిసూదనః:, ౨౦౪ 

కృత్వా ప్రదథడీ.ణం హృష్టా మునిం త మనుమాన్య చ, 

పద్మపతసమానాక.౦ పద్మగర్భుసమ ప్రభం, 

తత స్సా గహ మాగమ్య దేవీ పుత్రం వ్యజాయత, ౨౨ 

సపత్నా్యా తు గర స్తసై దత్త గర్భ్బజిఘాంసయా, 

గరేఐ సహ తేనైవ బాత స్స సగదోఒభవక్. ౨౩3 

స రాజా సగరో నామయ స్పముద మఖానయక్, 

ఇష్టా పర్వణి వేగేన త్రాసయంత మిమా: ప్రజాః, ౨౪ 

(స ఇతి) సః అభివాదన |పసన్నో విపః, వు' తజన్లని విషయే, వరేవ్వుం తాం, అభ్యవదత్ 

ఉవాచ, మహాత్మా మహామతిః, లోకవిశుతః సర్వలోక 1పసిద్ధః, వృతో భవితే త్యభ్యవద 

-టి త్యన్వయః. ౨౦౪ 

(కృత్వేతి.) సా దేవీ, త మృషిం, అనుమాన్య సంవూజ్య, తతో గృహ మాగమ్య, పద్మప( 

-సమానాక్షం పద్మగర్భసమ్మపభం, వృతం, వ్యజాయత వ్యజీజనత్. చీచి-౨౩ 

(స రాజేతి.) యః, ఇష్టా దీక్షాం కృత్వా, పర్వణి, వేగేన అంబువేగేన, ఇమాః (ప్రజా 
సాసయంతం సము!ద య్ ఒకళ్ల 



1416 _ _ఉశేమదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

అసమంజస్తు పుతోజఒభూత్ సగర స్యేతి వ శ్రుతం, 

జీవన్నేవ స పిత్రాతు నిరస్త; పాపకర్మకృక్. ౨౫: 

అంశుమా నితి పుక్రో=.భూ దసమంజస్య వీర్యవాకా, 

దిలీపోఒ౦శుమళ; పుత్రో దిలీపస్య భగీరథ :. ౨౬... 

భగీరథా తృకుక్స్థస్తు కాకుక్స్టా యేన విశ్రుతాః, 
కకుత్ స్థస్య చ పుతోఒభూ ద్రఘు ర్యేనతు రాఘవా:. ౨8. 

రఘోస్తు పుత్ర స్తేజస్వీ (ప్రవృద్ధ: పురుషాదక:, 

కల్మాషపాద స్పాదాస ఇత్యేవం (పథితో భువి ౨౮ 

కల్మాషపాదపుతోఒభూ చ్చంఖణ స్థితి విశ్రుతః, 

యస్తు తద్వీర్య మాసొద్య సహసైన్యో వ్యనీనశత్. ౨౯ 

శంఖణస్య చ పుతోఒభూ చ్చూర శృీ)మాకా సుదర్శన: 
సుదర్శనస్యా౭_గ్ని వర్ణ అగ్ని వర్ణ స్య నీఘగ:. 0... 

శీఘగస్య మరు: పుతో మరో: పుత్ర: (పపశుశుక:, 

(పశుశుకస్య పుతోఒభూ దంబరీషో మహాద్యుతిః. 30౧ 

అంబరీషస్య పుత్రోీఒభూ న్నహుష స్సత్యవిక్రమ:, 

నవహుషస్య చ నాఖాగ: పుత్ర; పరమధార్శిక:. 3.౨. 

అజశ్చ సువ్రత శైఎవ నాఖాగస్య సుతా వుభౌ, 

అజస్యైవ చ ధర్మాత్మా రాజా దశరథ సుతః, తతా 

(ఆసమంజ ఇతి,) నః శుతం అస్మాభి శ్రుత మిత్యర్థః. 

(కల్మా షపాదేతి.) తద్వీర్యం వసిష్టశాపా (దాక్షసత్వం (పాప్తస్య కల్మాషపాదస్య పరాక్రమ, 

మాసాద్య, వ్యనీనశత్, వినాశం [పాప్తవా నిత్యర్థః. రాక్షసత్యాత్ కల్యాషపాదేన స్వవు(త వవ 

వినాశిత ఇత్యర్థః. ౨౯.౩౨. 



అయోధ్యాకారే- దశోత్తరశతత మస్సర్గ: F417 

(వసిష్టోడ్బోధవఎ). | 

తస్య జష్టోం.స దాయాదో రామే 'ఇత్యభివిశుత:, 

త ధృహాణ స్వకం రాజ్య మువేకున్వ జనం నృప. 3౪ 
కన 

ఇవ్వాకూణాం, హొ సర్వేషాం రాజా భవతి పు ార్యజ:, .. 

పూర్వుజేనాఓ వరః పుత్రో జ్యేష్టో రాజ్యే. భిషిచ్యకే, 3% 

స రాఘవాణాం కులధర్మ మాత్మన స్పనాతనం నా౭.ద్య విహంతు పన. 

(పభూతర త్నా మనుశాధి మేదిస్ం వ్రభూతరాష్టా్రం పితృవ న్మహాయశ:. 

తి శ్రీ శ్రిమథ్రామయలే, ఆయోధ్యాకాండే, దశో త్తరశతతమ స్సర్గః. 

క 4 న 

- 1 ల | మ 
జీ లో వ. 

(తస్వేతి,) దాయాదః సుతః, “దాయాదౌ సుతబాంధవా' విత్యమరః, . .' 3౪ 

(ఇళ్వాకూణా మితి.) వూర్వజే విద్యమానే, అవరః కనిష్టవుతో, రాజే నా౭_భిషిచ్యతే, కింతు 

జ్యేష్ట ఏవే త్యన్వయః. . - 3౫ 

(స రాఘవాణా మితి.) స త్వం, అత్మన స్పంబంధినాం రాఘవాణాం, సనాతనం పరంపర 

యాగతం, కులధర్మం జ్వేష్టాభి షేచనరూపం, అద్య భవంత మారభ్యో, న విహంతు మర్షసి. 

అన్వేన రక్షితుం చా&శక్యమిత్యాహ ((పభూతేతి.) రత్నాని (శేష్టవస్తూని, (పభూతరాష్ట్రాం బహు. 

విధా వాంతరజనపదయుకాం. ఈడ. 

తి శ్రీ గోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

దశోత్తరశతతమ స్సర్గః. 

(178) 
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అథ వీకాదశో త్రరశతతమ స్సర్గః 

వసిష్టస్తు తదా రామ ముక్త్వా రాజపురోహిత:, 

అ;బవీ ద్ధర్మసంయ క్రం పున రవాఒపరం వచః. ణం 1 
4 

పు రుషన్య.: హ జాతస్య భవంతి గురవ (స్త్రయ: ఫి 

ఆచార్య శ్చైవ కాకుక్స్థ పితా మాతా చ రాఘవ. వ 

పితా హ్యేనం జనయతి పురుషం పురుషర్షభ 

(ప్రజ్ఞాం దదాతి చా=చార్య స్తస్మా త్స గురు రుచ్యతే. 3 

సోఒహం తే పితు రాచార్య స్తవ చైవ పరంతప, 

మమ త్వం వచనం కుర్వ-న్నా ఒతివర్రే స్సతాం గతిం. ౪ 

ఇమా హి తే పరిషద శ్శేణయశ్చ ద్విజా స్తథా, 

ఏషు తాత చరక ధర్మం నా నా౭_తివర్తే సృతాం గతిం. 3 

అథ వీకాదళోత్తరశతతమ స్సర్గః 

అథ రామనివ ర్రనోపాయాకా వున రుపన్యస్య నిరస్య త్యేకాదశోత్తరశతతమే (వసిష్ట 
'స్త్యత్యాదినా.) 9 

వీవం కులధర్మోపపాదనేపి సర్వం త త్పితృనియోగవ్యతిరి క్రవిషయ మితి మత్వా 

-తూష్టీం స్థితస్య రామస్యాఒఒశయం జానన్ వసిష్టః వున ర్నివర్త రనహేత్వంతర మాహ (వురుషస్వే 

త్యాదినా.) + . అతి 

(పితేత,) మాతుర నవ్యుపలక్షణం. శరీరమేవ మాతాపితరౌ జనయత ఇత్యర్థః. తస్మాత్ 

| పజ్ఞాదానాత్, గురుః మాతాపితృభా(ం గరీయా నిత్యర్లః. “స హి విద్యాత స్తం జనయతి, త 
క ణా లి $ అథి ఫీ అట = 

“చ్చేష్టం జన్మే" తి వచనా దితి భావః, 3-౪ 

(ఇమా ఇతి.) పరిషదః [బాహ్మణసమూహాః, (శేణయః పొరజనాః, ద్విజాః క్షతియా 



అయో ధ్యాకాళ్టే-ఏకాదశో త్రరశ తతమస్సర్గ: 1419. 

(భరతస్య పాయోపవేశః) 

లం వృద్ధాయా ధర్మశీలాయా మాతు ర్నార్త స్యవ ర్రితుం, 

అస్యాస్తు వచనం కుర్వ న్నా౭ఒతివరై స్పతాం గతిం. _. ౬ 

భరతస్య వచః కుర్వుకా యావమానస్వ రాఘవ, 

ఆత్మానం నాతివర్తే స్త్వం సత్యధర్మ పరా|క్రమ. జ 

ఏవం మధుర 'ముక్రస్సక గురుణా-రాఘవ స్న్వ్వయం, _ 

ప్రత్యువాచ సమాసీనం వసిష్పం పురుషర్షభ: లా 

య న్మాతాఫితరౌ వృత్తం తనయే కురుత స్సదా, 

న సుపతికరం తత్తు మాత్రా పితాచయ త్క్బృతం. లా 

' యథాశ క్రి 'పదానేన న్నా పనో చ్భాదనేన చ, 

. నిత్యం చ పియవా: “దేన తథా సంవర్ధ నేన చ. - ౧౦. 

ఇం 

వైశ్యాశ్చ, తే-త్వత్సంబంధినః, వీషు విషయే, ధర్మం పరిపాలనరూపం, చరక్షా సజాం గతిం -_.. 

సతాం వూర్వేషాం రాజ్ఞాం మార్గం, నాఒతివ ర్రేః నాఒతివర్హేథాః, 3. 

- (వృద్దాయా ఇతి.) అవర్తితుం శృశూమా మకర్తుం, నార్హ్హసి. అస్యాస్తు సితుశ్శతగుణం మాతే- 

తు్యుకాయాః. _ | ౬ 

' (భరతస్యేతి.) 'సాంత్వితా మామికా మాతే త్యాది | పార్థయమానస్య, ఆత్మానం ఆత్మ భూతం 

భరతం, నాతివ ర్రేథా ఇత్యుదారః. సత్యధర్మ నిష్టాతత్వస్వభావ మి త్యపరే. స్వసాధారణధర్మ త్వా 

దాాశితపారతంత్యం నాతివర్హేథా ఇత్యాచార్యాణ స వవ హి సర్వేశ్వరస్య స్వభావ _స్స్యత 

స్పెద్ధః. సత్యధర్మపరాకమెతి దృష్టాంతార్థం, యథా సత్యవచన మనత కసుణీయం, యథా 

చ ధర్మో నాఒతికమణీయః, తథా అ: శితపార తం్యత్యమపే త్యర్థః. సత్యధర్మయోః పరా[కమః 

అనుష్టానజారతఃం యస్యేతి బహువీహిః.. ఈ-లా 

“సతి ధర్మిణి ధర్మా శ్చింత్యంతి ఇతి న్యాయేన సర్వధర్మసంపాదన బీజ భూత శరీరోత్సాద 
కత్వా దత్యంకాఒజ్ఞానదశాయా మపి సర్వ పకారసంరక్షణేన బహువిధోపకారకత్వా చ్చాదార్య. 



1:20 “శ్రమ క్రతూయకె, గోతంజెరజీట్రైవిశిష్టే? 1: = 
॥ న. జాన ఖా స్ు "+ 

స హి రాజా జనయితా పితా దశరథో మీను, 
అజ్ఞాతం య న్మయా తస్య నక న్మిఖ్యా భ విష్ట్యతి. -. Gs రిం 

ఏవ ముక్తస్తు రామేజ భరత: వ్రత్యనంతరం, "= ఇ క 
ఉవాచ పర మోదార సూతం ఫర్రమ్నదుర్న నా; ee ౧౨ 

ఇహ మే స్థండిలే శీఘ్ర “కుశా నాన్తర సోరథే, * 
ఆర్యం [పత్యుఫవేక్యామి యావ స్మే న ప్రసీదతి ౧౧" ౧౩ 

అనాహారో నిరాలోకో * ధనహీనో యథా ద్విజ: రల 

శేష్యే పురస్తా వ్రాలాయా యావ న్న ఎద్రతియాస్యతి. wi 9౪ 

‘ on 

వచనాదపి పితృవచన మవశ్యం కర్తవ్యం, అతవీవ, “మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య 
దేవోభవే' త చరమపర్వ ణ్యాచార్య ఉపాత్త ఇత్యభి పాయేణాహ (యన్మాతే త్యాధినా) క్లోకద్వ 
యేన, తనయే తన వననిమిత్తం యద్వత్త త్తం (వతోపవాసదేవతారాధనాదికం కురుతః, 
తన్న సుపతికరం సుతరా మశక్య(పత్యుప కియం, మాత్రా పి పితా చ ఉత్పత్త్యనంతరం, యథాశక్తి 
1పదానేన స్తన్యాన్నాది,ః పదానేన, స్వా ఎపనోచ్భాదనేన, నిత్యం | పియవాదేన, సదా సంవర్థనేన చ 
'య-* కృతం తచ్చ, న సు పతికరం, . oo: 

సే జు 

(స హీతి.) జనయికా సికేతి గౌణపిం ఎవ్యావృ తిః. - ఆజ్హాత౦ శపతిజ్ఞాతం, నీవం (పథమం 
(పతిజ్ఞాతత్వా గాటకువచేనం [ఖాతృవచనం చ కర్తుం నాఒర్లామీతి భావః, (వీవమితి.) పప్రత్యనంతేరం 
సమీపస్ల పస్థం, పరమోదారః మామికేత్యాదినా ద త్తరాజ్యనిర్వాహకః. ౧౨ | 

శు ' లి ' | Wn 

" (ఇహేతిి) ఇహ స్టండిలే భూమౌ, కుశా నాస్తర ఆ సృణీహి,' పావనత్వార్థ మిత్యర్థః, అతీనీవ 
వక్ష్యతి “కుశా .నాస్తీర్య రాఘవ ఇతి. (ప్రత్యుపవేజ్యమి (పతిరోత్స్యా మిత్యర్థః. . ని 

గి 

| 

ప్రత్యుపవేశ ప్రకార మాహ (అనాహార ఇతి.) నిరాలోకః అవకుంఠితాననః, ధనహినః 
వృద్ధ్యర్థం బుణ [పదానా న్నిర్ధనః, శేష్కే శయి పే, ఇడభావ అర్హ 3. అం స oN 

* ధనహీనః వృద్ధ్యర్థం బు ణం దత్వా తద్ద్రహణార్థ మధమరావరోధకో శ శ్రమర్లొ ధనహీన 
"ఇత్యర్థః, ఇతి త త్త్వ్వదీసికా. . / న 



అయో ధ్యాకాళ్లేఎఏకాదశోత్తర శతతమస్సర్ల : [42] 

, (భరతన్య ప్రామోపవేశ) _ 

సతు రామ మవేకంతం సుముంత్రం |సేక్యు దుర్మనాః 
కుశోత్రర ముపస్థావ్య. భూమా వెవా౭-౭__స్రర తరం 

ox 

త మువాచ మహాతేజా రామో రాజర్దిస త్తమ, 

కిం మాం.భరత కున్వాణం తౌత తరవత సి ౫. ౧౬ 

(బాహ్మణో హ్యేకపార్భ్వేన నరాకా రోద్దుమిహో౭_ర్హ తి, : 

నతు మూర్జాఖిషిక్తానాం విధి: ప్రత్యుపవేశనే. _ ౨ _. ౧౭ 

ఊఉ తిష్ట నర శార్దూల హిత్వైత దారుణం వ్రతం, 

పురవర్యా మ్త; కహ మయోధ్యాం యాహి రాఘవ. 
దో 

అసీన స్తే్యవ భరత: పారజానపదం జనర. ౨ 

ఉవాచ సర్వత: (పేక్యు క మార్యం నాఒనుశానథ, - ౯౯ 

తేత మూచు ర్మహాత్మానం పారజానవదా జనాః, 

కాకుత్స్థ మభిజానీమ స్పమ్య గ్పదతి రాఘవః. . వధ 
అమ 

లాలా
 

(స త్వితి. ) రామ మవేక్షంతం రామానుజ్ఞాం కాంక్షంత మిత్యర్థః, కుశోత్తరం కుశాస్తరణం, 

-ఊపస్థాప్య 'అనీయ-స్వయమేవ ౪ స్తకత్' ఆస్త్పృణా
క్; శయనం కృతవా నిత్యర్ధః. స . ద 

ప 

(త మితి, | కంకుర్వాణం కిమ సకారం ౦ కుర్వాణం, తాతేతి సాంత్వనార్హ ము కం. 
౧౬ 

(బాహ్మణ ఇతి). విఠపార్య్యేన వకపార్మ్యశయనేన, మూర్ధాభిషిక్తానా అభిషిక్త 

క్షత్రియాణాం, 
" ౧౭-0౮. 

(ఆసీన ఇతి, ) నానుశాసభే త్య(త ఇతికరణం బోధ
్యం. ౧౯ 

(త; ఆతి, న శాకుక్స్తం రామం; అభిజానీమః
 అభికో జానీమః, సత్యసంధం జానీమ ఇత్

యర్థః ం 



1422 - =. శ్రీమృదామాయోజే, గోవింద రాజీయవిశిష్టే 

ఏషోపి హి మహాభాగ: పితు ర్వచసి తిష్పతి, 
అతఏవ న శక్తా స్ప వ్యావర్తయితు మంజసా. చిరా 

తేషా మాజ్జాయ వచనం రామో వచన మబవీక్, 

ఏవం నిబోధ వచనం సుహృదాం ధర్మచతుషాం. వమా 

ఏళవ్చై వోభయం [శుత్వా సమ్య కృంపశ్య రాఘవ, 

ఉఊత్తిషఘ్టత్వంమం 9 మాం వ స్పృశ తథోదకం. ౨ 

అథోజ్ఞాయ జలం స్పృష్ట్వా భరతో వాక్య మటవీక్, 

శృణంతు మే పరిషదో మం|త్రిణ శ్చేణయ సథాా ' ౨ 

న యావే పితరం రాజ్యం నా౭_నుశానామి మాతరం, 

ఆర్యం పరమధర్శ్మజ్ఞం నాఒనుజానామి రాఘవం. ౨౫. 

యది త్వవశ్యం వ_ధ్రవ్యం కర్తవ్యం చ పితు రచ, 

అహ మెవ నివత్స్యామి చతుర్దశ సమా వనే. ౨౬. 

ధర్మాత్మా తస్య తథ్యేన (ఖాతు' ర్యాక్యేన విస్మిత:, 

ఉవాచ రామ సృంపేత్యు పొరజానపదం జనం. ౨౭ 

సమ్య గ్వదతీత్యేత దుపపాదయతి (నష ఇత్యాదినా.) అంజసా శీఘం, వ్యావర్తయితుం న శకాః 

స్మ ఇతి తం భరత మూచు రీత్యన్వయః. 

(వితదితి.) నీత దుభయం మద్వచనం పౌరజనవచనం చేత్యర్థః, సమ్యక్ సంపశ్య కర్తవ్యం. 

సమ్యజ్ని రూపయ, (మాం చ స్పృశ తథోదక మితి.) క్షత్రియా౬ విహిత పత్యుపవేశన పాయళ్చి తార 

మిత్యర్థః, వసిష్థుదిసు విద్యమానేషు స్వస్పర్శనవిధేః ఇతః పర మేవంవిధం న [(కియత ఇతి 

శపథార్థం జలం స్పృష్ట్వా మాం స్పృశే త్యపి సిద్ధం, ౨౩ 

(అభేత్యాది,) న యాచేన యాచితవాళ, నానుశాసామి నానుశాస్మి, వీవం కుర్వితి నానుశిష్టవా 

నస్మీ త్యర్థః, నానుజానామి వనవాసాయ నానుజ్ఞాతవా నస్మీ త్యర్హః, (యదీశి.}) అవశ్యం 



అయోధ్యా కాజ్టే-ఏకాదశో త్తరశతత మ స్పర్ష: 142త 

(భరతస్య [పాయోపవేశః) 

విక్రీత మాహితం కీతం య త్పితా జీవతా మమ్మ 

న తల్లో శక్యం మయా వా భరితేన వా, ఎరా 

ఉపధి ర్న మయా కార్యో వనవాసే జుగుప్పిత:, 

యుక్త ముక్తం చ కైకేయ్యా పిత్రా మే సుకృతం కృతం, వ 

జానామి భరతం కౌంతం గురుసత్కారకారిణం, 

సర్వ మేవా౭.[త క లా్యాణం సత్యసంభధే మహాత్మని. తం 

అనేన ధర్మశీలేన వనా త్వుత్యాగత: పునః, 

(భాత్రా సహ భవిష్యామి పృథివ్యాః పతి రుత్తమ:, 30 

కొతు ర్వచః కర్తవ్యం, వనే వస్తవ్యం చేతి యది మన్యసే, తర్హి అహమేవ త్వత్ప్రతినిధిత్వేన 

వనే వత్స్యామి. త్వం తు మత్ప్రతినిధిత్వేనా.యోధ్యాం పాలయ. వవం చ స త్యుభాఖ్యాం 

-సమ్య క్పితృవచనం కృతం భవేదితి భావః. ఇతి భరతో వాక్య మబవీ దిత్యన్వయః. ౨౬ ౨౭ 

(వికీతమితి.) ఆహితం అధిరూపేణ న్యస్తం, వికయ స్త్యాగః, క్రయస్ప్వీకార ఇతి భేదః. 

మహ్యం వనవాసం దత్వా తన్మూల్యత్వేన రాజ్యం స్వీకృతవాకా. యద్వా, మమ వనవాసమాధిం 

కృత్వా తవ రాజ్యం దాపితవాఖ. త ల్లోపయితుం న శక్య మిత్యర్థ ః. =౮ 

వారుణస్నానాశ క్రస్య మాం తస్నానవ దశ క్రస్రైవ (పతినిధిస్వేకారః. అహం తు వనవాసే 

శక్తః, అతః (పతినిధ్యాచరణం న పిశృబుణమోచన మిత్యాహ (ఉపధి రిత్యాదినా) ఉపధిః 

..పతినిధి రిత్యర్థ:. మయా శక్తేన, జుగుస్పితః హీనకల్పత్వేన నిందితః “ హనకల్చం న 

"సేవేత వురుమో విభవే సతి తి వచనాదితి భావః కైకేయ్యా, యు_క్రం యోగ్య మేవోక్తం, పితా 

న, సుకృతం ధర్భ్యం కృతం, ఆవాభ్యాం తదకరశే హీనకల్పకరణే చ పికు రనృతం స్యాత్ 
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వృతో రాజా హి కెకేయ్యా మయాత త ద్వచనం కృతం, 

అన్నతా న్న్మోచయా= నేన పితరం తం మహీపతిం. 3.౫ 
జి 

ఇ ఉత ఖ్ 

తినీ శ్రీమదామాయజే, అయోధ్యాకాండే, ఏకాదశ శ్ర త్తరశతతమ స్సర్గః. 

TT చాలా om 

అథ ద్వాదశోత్రరశతతమ స్సర్గః 
రిని మము మసన 

త మ్యప్రతిమ తేజో భ్యాం భాతృభ్యాం రోమహర్హణం, 

విస్మితా సంగమం (పేక్యు సమవేతా మహర్థయః. 

అంతర్హి తా ధ్షృషిగణా స్పిద్దాశ్చ పరమర్షయః, 

తౌ (భాతర మహాత్మానా కాకుక్ స్థా ప్రకశంసిర.. 

(వృత ఇతి.) | పితరం, ఆ అనేన గాజ్యపరిపాలనేన, అనృతా న్మోచయే చీలిక. 3 

చో 

ఇతి శ్రేగోనిందరాజవిరచితే.. శ్రీరామాయణభూవణే, పేతాంబరాఖ్యానే, “మోర్యాకాండవ్యాల్యనే 

వీకాదశోత్తర శతతమ స్సర్గః. 

ని ధల 

అథ ద్వాదశోత్తరశతతమ స్పర్గః 

అష జాల స్తాన అదా 

అథ భరతస్య సమాధానం కృత్వా (పస్థాపసనం ద్వాదశోత్తరశతతమే (త మిత్యాది.,. 

(భాతృభఖ్యాం సంగమం (భాతృభఖ్యా మన్యోన్యసౌహార్దేన కృతం సంగమం, | పేక్ష్య విస్మితాః ఆభూవ 

న్నితిశేషః. . య. 

(ఆంతర్హితా ఇకి.) అంతర్హి తాః వూర్వమేవాంతర్ధానం (ప్రాప్తాః. బుషిగణాః రాజర్త్హి గణాః. 

సిద్ధాః దేవజాతివిశేమాః, పరమర్షయః - దేవర్షయః, ఇద ముత్తర[త “వితావ దుకు వ వచనరా 

గంధర్వా స్పమహర్ష్హయః, రాజర్షయ శై్పవే” త్య వ్య క్రిభవిష్వతి. మై 
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(భరతాయ దాదుకా పదానం) 

స ధన్యో యస్య పుత్రౌ ద్వౌ ధర్మక్జా ధర్మవి।కమౌ, 

(శుత్వా వయం హి. సంథాజు ముభయో స్పృహయామే హే. త 

స్తర్భషిగణాః పం దశ గ్రీవవదైషిణ:, 

Wn రాజశార్దూల ,మిత్యూచు సంగ తా" వచః.. ౪ 

| కులే జాత మహాప్రాజ్ఞ మహావృత్త మహాయశ:, 
(గాహ్యం రామస్య వాక్యం తే పితరం య 'ద్యవేక్షుసే.” ౫ 

సదా౬నణ మిమం రామం నయ మిచ్చానుహే పితు 

అన్సణత్వా చ్చ కైకేయ్యా సర్గం దశరథో గత:. ౬ 

తావ దుక్త్వ్యా వచనం గంధర్వా స్పమహర్షయ:, 
రాజర్హయ శ్చైవ తదా సర్వే స్యాం స్వాం గతిం గతా: దు 

హాదిత స్తేన వాక్యేన శుఖన శుభదర్శనః:, 

రాను స్పంహృష్టవదన స్తా నృషీ నభ్యపూజయత్ . ౮ 

త_ఫగాత్రస్తు భరత స్స వాచా సజ్జమానయా, 

కృతాంజలి రిదం వాక్యం గాఘవం పున ర|బవీక్. ౯ 

(స ధన్య ఇతి.) ధర్మ వికమౌ ధర్హశూరా, వయ ముభయో స్పంభాషాం శ్రుత్వా, స్పృహయా 
హే వునః వునః [శ్రోతుం వాంఛామ ఇత్వర్థః. వయం యయో రుభయో స్పంభాషాం |శుత్వా 

స్పృహయామహే, తాదృశా ధర్మజ్షై ధర్మవ్శికమౌా ద్వౌవుతౌ యస్య స ధన్య ఇత్యన్వయః, ౩ 

(తత ఇతి.) సంగతాః ఐకకంఠ్యం (పాప్తాఃం | ల్ల 

(కుల ఇతి.) పితరం యదవేక్షసే పితరం సుకాస్టితం యది మన్యస ఇత్యర్థః. ౫-౮ 

(త సగ్యాత ఇతి.) సజ్ఞమానయా స్థలంత్యా, స్వమనోరథస్య సర్వధా అసిద్ధత్వా చ్చిథిల 

గాతత్వం సజ్జ్ఞమానవాక్ష్వం చ.. ౯ 

[179) 
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రాజధర్మ మన్నుపేక్షు కులధర్షానుసంతతిం, 

కర్తు మర్గసి కాకుక్స్థ మమ మాతుశ్చ యాచనాం. ' ce 

రకీతుం సుమహ. |దాజ్య మహ మేక. స్తు నోత్స్వహే, ' ' 

వొరజానపదాం శ్చాపి రక్తాక రంజయితుం తథా. 

జాతయశ్చ హి యోధాశ్చ మిత్రాణి సుహృదశ్చ నః, 

త్యామేవ ప్రతికాంక్ష౦తే పర్జన్యమివ కర్షకా:. ౧౨ 

ఇదం రాజ్యం మహాప్రాజ్ఞ గ్గాపయ (పతిపద్య హి, 

శక్తిమా నసి కాకుక్స్ట లోకస్య పరిపాలనే. ౧౩ 

ఇత్యుక్త్వా న్యపత దాతు: పాదయో ర్భరత స్తదా, 

భృశం సంప్రార్థ్ధయామాస రామ మేవ ప్రియంవవ:. ౧౪ 

త మంకే భాతరం కృత్వా రామో వచన మబవీక్, 

శ్యామం నళినపత్రాక్షం మత్రహంసస్వరం స్వయమ్. ౧౫ 

గా 
మానములు ురాానా. కానా బనుంలాలు..నామందనామా లున్న. 

(రాజధర్మ మితి.) రాజధర్మం రాజ్యపరిపాలనధర్మ౦, కులధర్మానుసంతతిం జ్యేష్థాభిషేక 

రూపకులధర్మ స్యాఒనుస్యూతిం. ౧౦.౧౧ 

(జ్ఞాతయ ఇతి.) సుహృదః శోభనహృదయాః, పర్దన్యం రనదబ్దం, ఇందం వా, “పర్ణన్యా 

ర సడబ్దేందా” విత్యమరః, ౧౨-౧౩ 

వీవం స్వబుద్ధిశక్తుపన్యస్రోపాయాంతరవై ఫల్యదర్శనేన గత్యంతరాభావాత్ భరతో ధి 

రామమేవ [పపద్యతే ( ఇత్యుక్ష్వేతి.) వనాల 

(త మంక ఇతి) స్వపపదనస్యాఒమోఘత్య్వా త్తదానీం వూర్వకృత దేవసంఘశరణాగతి 

ఫల[పదాన (పవృ త్తనుకూల సితృవచన పరిపాలనాఒవరుద్ధాఒ౭వసరతయా తన్నిర్య రనానంతరం 

ఫలప్రదిత్సు స్తావద్విళంబసహనాయ సాంత్వపూర్వ మంక మారోపయతి. రామదివ్యదేహ 
సంస్పర్శకృతవుష్ట్యతిశయద్యోతనాయ (శ్యామమిత్యాది) విశేషణం. (మ త్తహంసస్వరత్వ): 
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(భరతాయ పాదుకాపదానం) 

ఆగతా త్వా మియం బుద్ధి స్వ్వజా వైనయికీ -చ యా, 

భశ ముశ్సహసే తాత రత్సీతుం పృథిఏమపి. ౧౬ 

అమా త్యైశ్చ సుహృద్భిశ్చ బుద్ధిమద్భిశ్న మంతత్రిభి:, 

సర్వకార్యాణి సమ్మంత్ర్య సుమహాంత్యపి కారయ. (౭ 

* లక్ష్మీ శ్చందా దపేయా ద్వా హిమవాణ వా హామం త్యజేత్, 

ఆతీయా త్సాగరో వేలాం న (ప్రతిజ్ఞా మహం పితుః. ౧౮ 

మాదరాతిశయం ద్యోతయతి, కిం చ స్వరరామణీయకేన వూర్వహంసభూతావస్థాసూచకేన సదా 

త్వత్క్మరవుష్కరహంసభూతమపి మాం కథం వియోజయితు మిచ్చసీతి చ సూచ్యతే. స్వయ 

మంకే కృత్వే త్యన్వయః. ౧౫ 

(ఆగతేతి.) స్వజా సహజా, వైనయికి - వినయో గురుశిక్షా తతః (పాబ్తా, ఇయ ముభ 

యాకారా బుద్ధిః, త్వా మాగతా త్వాం వూర్వమేవ (పా ప్రవతీ, అతో భృశ ముత్సహసే శక్నోషి. ౧౬ 

(అమాత్య రితి.) అమాత్మ్యైః |పధాననచివై ః. “ ఉపమంధతిభిః, 6 

మయా దేవర్షి సంమఘైశ్చ వునఃవున రుచ్యమానో ప్యయం నివర్తనేచ్భాం న త్యజేదితి తదిచ్చా 

సనాతనా త్యాజయితవ్యేతి స్వపతిజ్ఞాదార్థ్యం దర్శయకి (లక్ష్మీ రిత్యాదినా న పతిజ్ఞాం, 

ఆతియా మితి శేషః, అలా 

* తనిక్లోకీ, లక్ష్మీః కాంతిః, చందా దపేయాత్, ఇందుక్షయాదిషు తథా దర్శనాత్. 

ఉదాహరణాంతరమాహ (హిమవాన్న్సేతి.) (గ్రీష్మకాలే హిమవతోపి హిమపరిక్షయసంభవాత్. 

సాగరో స్యతీయా ద్వేలాం _పళయే వేలోల్లంఘనసంభవాత్. 

య. 
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కామాద్వా తాత లొభా ద్వా మాతా తుభఖ్యు మిదం కృతం, 

న త న్మనసి కర్రవ్యం వర్తితవ్యం చ మాతృవత్. ణా 

ఏవం (బ్రువాణం భరత: కౌసల్యాసుత మబవీక్, 

తేజనా౭=_౭_దిత్యసంకాశం పతిపచ్చం [ద దర్శనం. .o 

అధిరోహార్య ఫ్రం పాదుకే హేమభూషిశే, 

ఏతే హి సర్వలోక స్య యోగకుమం విధాస్యత:. అం 

సోఒధిరుహ్యూ నరవ్యా(ఘః పాదుకే హ్యవరుహ్య చ, 

పాయచ్చ తుమహాతేజా భరతాయ మహాత్మనే. తలి 

స పాదుకే స1పణమ్య రామం వచన మబఏీత్, 

చతుర్దశ టా వర్షాణి జటాచీరధరో హ్యహం, | ౨౩ 

ఫలమూలాశనో వీర భవేయం రఘునందన, 

తవా౭.2_గమనమాకాంకు.క్షా వసన నగరా దృహి:. తర 

ప్రియా కామకృతత్వా త్యక్తు మియం పతిజ్ఞార్దేత్యాశంక్యాహ (కామా డిత్యాదినా.) కామాత్ 

విషయస్నేహాత్, లోభాత్ త్వద్వ్యాజేన రాజ్యకర ణలోభాత్, మాతృవత్ మాతరీవ, ౧౯ 

(వవ మితి) తేజసా ఆదిత్య సంకాశ మిత్యనేనాఒనివర్హ్య పతి జైత్వ ముచ్యతే, (పతిప 

చ్చం_చదర్శన మిత్యనేన [కమేణ రాజ్యే వూర్ణ్మపకిష్టత్వం సరై రపి వూజ్యత్వం చ ద్యోత్యతే. ౨౦ 

అథ మధ్యస్టేనోభయో ర్హితపరేణ వసిష్టైన నియు క్రొ భరతః | పార్థయతే (అధిరో హేత్యాదినా.) 

అత వీవ భరద్వాజం పతి భరతో వసిమ్హాక్రి మనువదిష్యతి “ఏతే (పయచ్చ సంహృష్షః పాదుకే 

హిమభూషితే' ఇతి. 2౨0 

అథ రామ స్ప్వపతిజ్హాం భరతకృత పపతిం చ నిర్వహణా తథా కరోతి (స ఇతి.) 

_పొయచ్చత్ గృహాణే త్యన్వయుజ్క. ౨౨-౨౯౪. 
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(భరతాయ పాదుకాపదానం) 

తవ పాదుకయో ర్న్యస్తరాజ్యతం|త్ర: పరంతప, 

చతుర్దశే హి సంపూర్ణే వర్లే= హని రఘూత్తమ. ౨౫ 

న దత్యామి యది త్వాం తు |పవేక్వామి 'హుతాశనం, ౨౫4 

తథేతి చ ప్రతిజ్ఞాయ తం పరిష్వజ్య సాదరం. 

శతుఘ్నం చ పరిష్యజ్య భరతం చేద మబవీక్, ౨౬౦ 

మాతరం రజ కైకేయీం మా రోషం కురు తాం పతి. 

మయా చ సీతయా చైవ శప్లోసి రఘుస త్తమ, 

ఇత్యుక్తా౬౭౬.శుపరీతాకో. (ఖాతరం విససర్ణ హా, ఎలా 

స పాదుకే తే భరతః పతాపవాజ స్ర్వలంకృతే సంపరిపూజ్య ధర్మవిత్, 

ప్రదతణం చైవ చకార రాఘవం చకార తే చోళ్రమనాగమూర్థని, ౨౯ 

అధథానుపూర్యాా త్పంతినంద్య తం జనం గురూంశ్చ మం త్రిపకృతీ సథాఒనుజౌ, 

వ్యసర్దయ (దాఘవవంశ వరన స్థిర స్సధర్మే హిమవా నివాఒచల:, తం 

తం మాతరో బాష్పుగృహీతకంఠ్యో దుఃఖేన నా౭౬మం(గశ్రయికుం హి శేకుః, 

స త్వేవ మాతా రభివాద్య సర్వా రుదజు కుటీం స్వాం (పవి వేశ రామః, ౩౧ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండ, దా్రదశోత్తరశతతమ స్సర్గః. 

FTEs UN 

(స ఇత్యాది.) శ్లోక తయ మేకాన్యయం. చకుర్దశే వర్షే సంవూర్తే సతి, అహని, 

ఉ తరవరాదిమదినే, | పవేక్షామీ తంతే ఇతికరణం. ఇత్వబవీ దితి వూర్వేణాన్వయ:ః. ౨౫4-౩౦౧ 
నో కా. 3 క § సీ ర్ట ఎ స 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే పేఠాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే, 

చ్వావశోత్తరశ తతమ స్సర్గః. 

YIP Pe 
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అథ 'తయోదశో త్రరశతతమస్పర్షః 

జ ర్రత్ర శిరసి కృత్యా తు వొదుకే భరత స్తదా, 

ఆరురోహ రథం హృష్ట శత్రు ఖ్నున సమన్విత :. లా 

వసిష్టో వామదేవశ్చ జాబాలిశ్చ దృఢ్మవత:, 

అ(గతః ప్రయయు సృర్వే మంత్రిణో మం|త్రపూజితా:. . లా 

మందాకినీం నదీం రమ్యాం [వాజ్తుఖా సై యయ _నదా, 

పదకిణం చ కుర్వాజా శ్చిత్రకూటం మహాగిరి. a 

పశ్యజా ధాతుసహ సొణి రమ్యాణి వివిధాని చ, 

| పయయిా తస్య పార్స్వేన స సెన్యో భరత స్తదా. ళు 

అథ త్రయోదశ త్త త్తరశతతను స్పర్షః 
న్నా వ అల ట్ట టి లిం ట్ట అసి ట్ట లై ర్ న్ 

అథ భరతస్యాయోధ్యా పవేశ (స్ర్రయోదశో త్రరశతతమే (తత ఇత్యాది.) పాదుకే శిరసి 
కృత్వా శ(తుంజయమూర్జి నిక్షిప్తే పొదుకే సాదర మాదాయ స్వమూర్థ్యాధాయే త్యర్థః. ణం 

(వసిష్ట ఇతి.) మం( తవూజితాః అమోఘకార్యవిచారనై వుణ్యాత్ వూజితాః, ౨- 

(మందాకినీ మితి) సీతారామయో రల, కీడాదీభిః రమ్యాం మందాకినిం, రామనివాసత్వేన- 

మహాపభావం చితకూటగిరిం చ, (పదక్షిణం కుర్వాణా స్పంతః (పాజ్ముఖా యయుః, 3. 

(పశ్యన్నితి.) [దుతగతిం విహాయ నానాధాతూకా దృగ్భాం పిబన్నివ పశ్యకా, తస్య 

చితకూటస్య పారే 3న యయా, న 

* తనిశ్లోకీ. పాదుకే శిరసి కృత్వా హృష్టః, “యావ న్న చరణా భాతుః పార్థి వవ్యంజనాన్వితౌ.. 

శిరసా ధథారయిష్యామి నమే శాంతి ర్భవిష్యతి త్రీ స్వ పార్ధితస్యాఒనుగుణకిరీటధార ణం కా 

హృష్టః, వూర్వం స్వాతం త్యభీతః, ఇదానీం పాదుకా[వావ్యా హృష్టః. 
వహ 
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(భరతస్య భరద్వాజా శమ, పవేశః) 

ఆదూరా చ్చిక్రకూటస్య దదర్శ భరత స్తవా, 

ఆ(శమం యత్ర స ముని రృర ద్వాజ: కృతాలయ:. 3 

సత మాశ్రమ మాగమ్య భరద్వాజస్య బుద్ధిమాకా, 

అవతీర్య రథా త్పాదౌ వవందే భరత స్తదా. ఓ 

తతో హృష్టో భరద్వాజో భరతం వా స మట్రవీక్, 

అపి కృత్యం కృతం తాత రామేణ చ సమాగతం. 8 

ఏవ ముక్త స్స తు తతో భరద్వాజేన ధీమతా, 

(పత్యువావ భరద్యాజం భరతో భాతృవత్సలః, లా 

స యాచ్యమానో గురుణా మయా చ దృఢథఢవి[క్రమః, 

రాఘవః పరమపీతో వసిష్టం వాక్య మ(బవీక్. లా 

పితుః: ప్రతిజ్ఞాం తా మేవ పాలయిష్యామి తత్త్వతః, 

చతుర్దశ హి వర్షాణి యా ప్రతిజ్ఞా పితు ర్మమ. ౧౦ 

(అదూరాదితి.) చి తకూటసౌందర్యదర్శనాకృష్ణచిత్తతయా అదూరాదివ భాసమానం. ౫ 

(స ఇతి.) భరద్వాజస్య పాదౌ వవంద ఇత్యన్వయః. ౬ 

(తత ఇతి.) అపిశబ్దః _పశ్నే. రామేణ, కిఎ సమాగతం సంగతం భవతా? రామేణ, కృత్యం 

ఇభవత్ప- యోజనం, కిం కృత మిత్యర్థః. ౭=రా 

(స ఇతి.) గురుణా వసిష్టైన. డా 

(పెతురితి.) చతుర్దశవర్షాశి వనే వ స్తవ్య మితి కై కేయీనిమిత్తం కృతా పితు ర్యా (పతిజ్ఞాస్తి, 

శతామేన పితుః (పతిజ్ఞాం తత్త్వతః మీ ల్యో[బవీదితి సంబందః. ౧౦ 
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ఏవ ముక్తో మహాపాజ్ఞో వసిష్ట: (ప్రత్యువాచ హ, 

వాక్యజ్డో వాక్యకుశలం రాఘవం వచనం మహత్. - “లా. 

ఏకే పయచ్చ సంహృష్ట: పాదుకే హేమభూషికే, 

అయోధ్యాయాం మహా(పాజ్ఞ యోగకేమకరే తవ. ౧౨ 

ఏవ ముక్తో వసిష్మేన రాఘవ: |వాజ్బుఖ స్థితః, 

పాదుకే అధిరుహ్వైాతే మమ రాజ్యాయ వై దదౌ. ౧౩. 

నివృత్తోఒహ మన'జ్ఞాతో రామేణ సుమహాత్మనా, 

అయోధ్యా మేవ గచ్చామి గృహీత్వా పోదుకే శుఖే. ౧౪ 

ఏత చ్చుత్యా శుభం వాక్యం భరతస్య మహాత్మనః, 

భర ద్యాజ శ్నుభతరం ముని ర్వాక్య మువాచ తం. ౨%, 

నైత చ్చిత్రం నరవ్యాఘ శీలవృత్తవతాం వర, 

య దారం త్వయి తిష్మేత్తు నిమ్నే సృష్ట మివోదకం. ౧౬ 

అమృత స్స మహాబాహు: పితా దశరథ సవ, 

యస్య త్వ మీద్భశ: పుత్రో ధర్మజ్లో ధర్మవత్సల:. ౧౬ 

(వవమిత్యాది.) (హేమభూషితే) ఇత్యనేన రామాయ |పీత్యా సమర్పయితు మభినవతయా 

నిర్మాయ నగరాత్ భరతేనాఒ౭౬నీతే ఇతి గమ్యతే, (యోగక్షేమకరే) అవూర్వవస్తులాభో యోగః, 

లబ్బస్య పరిపాలనం క్షేమః. వీతే పాదుకే పయచ్చేతి వసిష్టః (పత్యువాచహేతి సంబంధః, - = 

(నై తదితి.) ఆర్యం జ్యేఘ్రైానువ ర్తనరూపం (శ్రేయః, నిమ్నేతటాకాదా, సృష్టం ధృతం. ౧౬. 

పజా మను (ప్రజాయసే, తదు తే: మర్యామృతి మితి శుత్యుక్తరీత్యా సతు తలాభా- 

న్మృతోపి దశరథ; అమృత ఇత్యాహ (అమృత ఇతి) oe 
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(భరతస్య అయోధ్యా పవేశః | 

త మృషిం శు మహాత్మాన ముక్తవాక్యం కృతాంజలిః, 

ఆమం|త్రయితు మారేభే చరజా వపగృహ్య చ. అలా 

తత: |(పదడీణం కృత్వా భరద్వాజం పున: పునః, 

భరతస్తు యయా (శ్రీమా నయోధ్యాం సహ మం|తిఖి;. ౧౯ 

యానై శ్చ శక శ్షైుశ్చెవ హయె ర్నా గైశు సా చమూః, 

పున ర్నివృత్తా విస్తర్హా భరతన్యాఒనుయాయినీ. | విం: 

తత స్తే యమునాం దివ్యాం నదీం తీర్తోర్మిమాలినీం, 

దద్భశు స్తాం పున స్పర్వే గంగాం * శుభజలాం నదీం. విరా 

తాం రమ్యజలసంపూర్ణాం సంతీర్య సహజాంధవః, 

శృంగిబేరపురం రమ్యం ప్రవివేశ ససైనిక:. ౨ 

ను మాను నిననాానాలలాడాలాలలా నాననా డా నాడాల డా డాడడసొ మ జాడానాాా?. నాయానా. నవక చసన రాకా ్ తరటావకపెను. తాం. సట జనపనార నాయలాాపాడా దాత ఉత దాస లందరి వవ తుడా. 

(తమితి.) ఆమంతయితు మారేభే వినయేనాఒఒమం(తణోద్యుక్త ఇవ స్థిత ఇత్యర్థః. 6౮ 

(తత ఇతి.) తతః తదనుజ్ఞానంతరం, అ(త్ర వునఃవున రిత్యనేన వీకం (పదక్షిణం న కార్య 

మిత్యుక్తం. పదక్షిణవిశేషేణ | పణామస్తు సకృదేవే త్యుక్తం భవతీ త్యాచార్యాః, కేచిత్తు, వీకహ స 

(పణామైక[పధక్షిణయోరివ వక్కపణామస్యాపి నిషిద్దత్వాత్, వునఃవున రితి విశేషణస్యా౭ తార్టికే వా- 

వూర్యక్లోకాభివాదనబలలబై వౌ (పణామే ప్యన్వయేన న కోపి విరోధ ఇత్యాహుః. అయోధ్యా" 

ముద్దిశ్య యయా విత్యన్వయః ౧౯ా 

భరతస్యేవ సేనాయా శ్పితకూటా న్నివృ త్తి నూహ (యానై రితి,) ౨౦0౫ 

భరత మనుసృత్య సేనానుయాన పకారమాహ (తత ఇతి.) యమునాం తీర్వ్వా గచ్చంత స్తే 

సర్వే గంగాం దదృస రితి సంబంధః. ౨౨౨౨౩౪ 

* నివజలాం, పా. జలన్వ శివత్వం నామ దర్శనమాతేణ సకలపాపాపహంతృత్య్వం, 

రమ్యత్వం తు మధురత్వం. ఇతి తిలకం. 

[180) 



శే 494 శీీమ(ద్రామాయణ్కే గోవిందరాజీయవి శిస్తే 

శృంగిబేరపురా దృూయ సయోధ్యాం సందదర్శ హ. 23౨4 

ఆయోధ్యాం చ తతో దృష్టాః పతా (శ్రాతా వివర్ణితాం. ల 

భరతో దుఃఖసంత ప్ర సారథిం చేద మబవీక్, -' ౨౩౪ 

సారే పశ్య విధ్వస్తా సాఒయోధ్యా న పకాశ తే, 

నిరాకారా నిరానందా దీనా ప్రతిహతస్వరా. yy 

ఇతి శ్రిమదామయజే, అయోధ్యాకాండే, (తయోదశో త్తరశతతమ స్సర్గః. 

సాల కి 

అథ చతుర్దళో త్తరశతతమ స్సర్గః 

—4 లీ కిక 

స్నె గ్గగంభీర ఘోషేణ స్వందనేనో వయా న్వ్రభుః, 

అయోధ్యాం భరత: క్షిప్రం (ప్రవివేశ మహాయశాః. ౧. 

(సారథ ఇతి.) నిరాకారా* నిర్ణతశోభ నాకారాం ౨౪౪ 

తి శ్రి గోవిందరాజవిరచితే, శ్రీ రామాయణభూషతణే, పీతాంబరాభ్యానేే అయోధ్యాకాండవ్యా ఖ్యానే 

(తయోదశో త్రరశతతమ స్పర్గః, 

హాము 

అథ చతుర్దశో త్తరశతతమ స్సర్గః. 

న ఆటు 
_ - జ అల లతా w. 

*  వూర్యసర్గాంతిమళ్లోకో క్తం విస్తరేణ దర్శయతి చతుర్దళో త్రరశతతమే (స్పర్ధగంభిర ఘోషే , 

కోత్యాది.) ఉపయాజ సమీప మాగచ్చకా. ణ 



అయోధ్యాకాళ్టే-చతుర్దశోత్తరశతతమస్సర్ల : 1435 

(భరతస్య అయోధ్యావుర[పవేశః) 

బీడాలోలూక చరితా మాలీననరవారణాం, 

తిమిరాభ్యాహతాం కాళీ మప్రకాశాం నిశామివ. 

రాహుశ క్రో: ప్రియాం పత్నీం (శ్రియా ప్రజలితపభాం, 

గ్రహేణా౭_భ్యుల్ణితే నైకాం రోహిజీమివ పీడితాం. త 

అల్ఫోష్లతుుబ్దసలిలాం ఘర్మో త్తప్తవిహంగమాం, 

లీనమానరుష గాహాం కృశాం గిరివదీ మివ. ల్లా 

విధూమా మివ హేమాభా మధ్వరాగ్నే స్పముత్థితాం, 

హవిరభ్యుజకి.తాం పశ్చా చ్చిఖాం విపళయం గతాం. ౫ 

విధ స్తకవచాం రుగ్రగజవాజిరథధ్వజాం, 

హత(పవీరా మాపన్నాం చమూమివ మహాహ వే. ౬. 

సఫేనా సస్వనా భూత్వా నాగరస్య సముళ్టిళాం, 

పశాంతమారుతోద్దాతాం జలోర్మిమివ నిస్స్వనాం. ౬. 

త్యక్తాం యజ్ఞాయథెై స్పర్వై రభఖిరూపైశ్చ యాజకైః, 

సుత్యాకాలే వినిర్వృత్తే వేదిం గళరవా మివ. హా 

(బిడాలేతి.) కా "౦ కృష్ణపక్షసంబంధినీం, (రాహుశ తో రితి.) రాహుశ (త్రో శ్చం దస్య. ౨-౪- 

(విధూమా మితి.) హవిరభ్యుక్షితాం దధ్యాదిహవిషా అభ్యుక్షితాం, శిఖాం (పవర్గ్యోత్టి: - 

జ్వాలాం. 4-8: 

(“ కక్తామితి.) యజ్ఞాయు ధై క స్ఫ్యాదిభిః, సూత్యాకాలే సుత్యాదివసే. లా 



శే 36 శ్రీమదామాయక్షే గొవిందరాజీయవిశి షై 

గోష్టమధ్యే స్థితా మార్తా మచరంతీం తృణం నవం, 

గోవృషేణ పరిత్యక్తాం గవాం * పత్తి మివోత్సుకాం. ళ్ 

(ప్రభాక రాద్య్యై స్ఫుస్ని గె: ప్రజ్వలద్భి దివో త్తమె:, 

వియకాం మజిభి ర్లాత్యై ర్నవాం ముక్తావళీ మివ. ౧౦ 

సహాసా చలిళాం స్ధానా న్మహిం పుణ్యకతుయా ధ్రతాం, 

సంహృతద్యుతివిస్తారాం తారామివ దివ శ్యుతాం. ౧౧ 
ద్ర 

పుష్పనద్ధాం వసంతాంతే మత్తభమర నాదితాం, 

(దుతదావాగ్ని విప్లుజ్జాం _ వనలతా మివ. . ౧౨ 

సమ్మూఢనిగమాం స్తజ్ధాం సంతీ. పవి 0 

(పచ్చన్న శ శినక[త్రాం ద్వా మివాఒ౦బుధ రై ర్ప్రతాం. ౧౩ 

కీణపానో క్తమై ర్భిన్నై శృరావై రభిసంవృతాం, 

హతశౌండా మివాకాశే పానభూమి మసంస్క్ప్పతాం. ౧ళ 

| (గోష్టమధ్య ఇతి.) అచరంతీ మభ క్షయంతీం, జా 

((పభాకరాదై ౪ రితి.) (పభాకరాద్దై ్యః పద్మ రాగాదై సః. ౧౦-౧6 

(వుష్పనద్ధా మితి.) వసంతాంతే (గీష్మే, (దుతదావాగ్నివివ్లష్టాం వేగవద్దావాగ్నినా 

ఈషద్దగ్గాం, అవి 

(సమ్మూఢనిగమామిత,) సమ్మూఢనిగమాం జునసంచారరహితమార్గాం “నిగమో నిశ్చయే 

దేవే వరే పథి వణికృథ' ఇతి వైజయంతీ, సంక్రి పవి సంకుచితవి కయాం సంకుచిత 

నిషద్యాం చ - ౧౩ 

' 'క్రీణపానో తమై రితి, క్షీణపానో త్రమైః క్షీిణమధూ త్రమైః, శరావైః చషకాకారై 8, హతశౌండాం 
జ్ 
ణ్ 

. * పతిం పంకిం*, / 
న లీ అనో 



అయోధ్యాకాజ్టై-చతుర్ద్ణశో త్తరశ తతమస్సర్ల: 1:87 

(భరతస్య అయోధ్యావురపవేశః) 

వృక్దభూమితలాం నిమ్నాం వృక్లపాత్రై స్సమావృతాం, 

ఉపయక్రోదకాం భగ్నాం |సపాం నిపతితా మివ. ౧౫ 

విపులాం వితతాం చైవ యక్తవాశాం తరస్వినాం, 

భూమౌ బాణై ర్వినిష్టృత్తాం పతితాం జ్యా మివా ధాత్. ౧౬ 

సహసా యుద్ధ శౌం డేన హయారోహేణ వాహితోం, 

నికి ప్రభాండా ముత్సృష్టాం కిశోరీమివ దుర్చలాం. ౧౭ 

శుష్కుతోయాం మహామత్ర్యై: కూర్మైశ్చు బహుభి ర్భృతాం, 

(పిన్న తటవి స్తీర్గాం వోపీమివ హృతోత్సలౌం. ౧౮ 

పురుష స్యా౭_|పహృప్పన్య ప్రతిషిద్దాను లేపనాం, 

సంతప్తామివ శోకేన గాత్రయిప్టి మభూష.ణాం. ౧౯ 

(ఫొవృషి. (పవిగాఢాయాం (పవిష్టన్యాఒభ . 

(పచ్చన్నాం నీలజీమూతై ర్యాస్క స్య |ప్రభామివ. చిం 

శూ? మత్త జనాం, ఆకాశే అనావృతప్రదేశే, (వృక్షభూమితలా మితి.) నృక్సభూమితలాం విదీర్ణ 

భూమితలాం, వృక్షపాతై౨: భిన్నపా|తై 8. ఆ9ళ=-౧౫ 

(వివులా మితి) వితతాం అటనీద్వయవ్యాప్తాం, ఆరోపితా మితి యావత్, యుక్రపాశాం 

యు క్రరజ్ఞాం, తరస్వినాం వీరాణాం, బాజైః వినిష్టృత్తాం, ఛిన్నామితి యావత్. ఆయుధాత్ 

ఎధనుషః, ఎటు 

(సహసేతి.) యుద్ధశాండేన ఆహవసమర్ధేన, నిక్షి ప్తభాండాం అవరోపితాశ్వభూషాం, 
-ఊత్సష్టాం దుర్చలాం వాహనానర్హాం, కిశోరిం ౧౭-౧౯ 

(పొవృషేకి.) [పప్రవిగాఢాయాం (పవృద్దాయాం, భాస్కర స్య (పభామివ స్థితాం, ఉ క్రవిశేషణ 

-విశిష్లా మయోధ్యాం (పవి వేశేతి వూర్వేణొన్వయః. ౯ ౨౦-౨౧ 
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భరతస్తు రథస్థ స్పకా శ్రీమాకా దశర థాత్మజ:, 
వాహయంతం రథ[శేష్యం సారథిం వాక్య మ।బవీక్. విరా 

కిన్ను ఖల్వద్య గంఖీరో మూర్చితో న నిశమ్యతే, 
యథాపుర మయోధ్యాయాం గీతవాదిత్రని స్వ్వన :. ౨౨... 

వారుణీమదగంధశ్చ మాల్యగంధశ్చ మూర్చిత:, 

ధూపితాగరుగంధశ్చ న (పవాతి సమంతతః. ౨3. 

యానప్రవరఘోషశ్చ స్నిగ్ధశ్చ హయనిస్వన:, 

(పమత్తగజనాదశ్చ మహాంశ్చ రథనిస్స్వన:. 

నేదానీం శూయతే పుర్యా మస్యాం రామే వివాసితే, విళళ... 

చందనాగరుగంధాంశ్చ మహార్హాశ్చ నవ(సజః. 

గతే హి రామే తరుణా సృంతప్తా నోపభుంజకే, 24. 

బహి ర్యాత్రాం న గచ్చంతి చితమాల్యధరా నరాః. 

నోత్సవా సృంపవర్తంతే రామశోకార్డితే పుర్తే ౨౬a. 

సహ నూనం మమ (భ్రాత్రా పురస్యా౭_స్య ద్యుతి రతా. 

నహ రాజ త్యయో ధ్యేయం సొనారేవాఒర్జునీ తపా, ౨౭౪+ 

(కిన్ని (తి.) కిన్ను ఖలు, అహో కష్టం జాత మిత్యర్థః, ౨౨. 

(వాలణీమదగ౦ధ ఇతి) వారుణీిమదగంధః వారుణ్యాః మదోత్సాదకో గంధ 

జా కర్ణః. 

(సహతి.) సాసారా వేగవద్వృష్టిసహితా, 'ఆసార స్పా (పసరణే వేగవృషా- 
టు లు 

సుహృద్భలి ఇతి వైజయంతి. అర్జునీ శుక్లపక్ష సంబంధినీ, శిరి. 
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. (భరతస్య అయోధ్యావుర ప్రవేశః 

కదా ను ఖలు మే శ్రాతా మహోత్సవ ఇవాగత;. 

జనయిష్య త్యయోధ్యాయాం హర్షం [గీష్మ ఇవాఒయుద:, ' ౨౮౪ 

తరుణై శ్చారువేషైశ్చ నరై రున్న తగామిఖిః, 

సంపతద్శి ర యోధ్యాయాం నాఒభీఖాంతి మహాపథా:. ౨౯ 

ఏవం బహువిధం జల్పకా వివేశ వసతిం పితుః, 

తేన హీనాం నరేం;చేణ సింహహీనాం గుహామివ. 804 

-తదా తదంత:పుర ముజ్జి త ప్రభం సురై రివోత్సృప్ప మభాస్కరం దినం, 

నిరీక్షషు సర్వం తు వివిక్త మాత్మవాక ముమోచ బాప్బ్పం భరత స్పుదు:ఖిత:. థ భః << 

ఇతి శ్రీమదామాయజే, అయోధ్యాకాండే, చతుర్దశో త్రరశతతమ స్సర్గః. 
వమ పోరా 

వా 

(కదా న్యితి) మహోత్సవః, [గిష్మే అంబుద ఇవ చ అయోధ్యాయాం కదా మే (భ్రాతా 

“హర్షం జనయిష్యతీతి సంబంధః, | ౨౮౪౮ 

(తరుణై రితి) ఉన్నతగామిభిః సగర్వగమనై రిత్యర్థః. దుహాపథాః రాజమార్గాః. ౨౯౪ 

(వవ మితి.) వవం బహువిధం జల్ప న్నితి పాఠః, 30౪ 

(తదేతి) సురైరుత్సష్టం అభాస్కరం దినమివ ఉశ్రితృపభం అంతఃపురం నిరీక్ష్యేతి 

"సంబంధః, వివిక్తం విజనం “వినికౌ వూతవిజనా విత్యమరః. వురా కిల దేవాసురయుద్దే అసురై 

"ర్రేవాః పరాజితాః. స్వర్భానునా చ భానుః పాతితః, తదానీం కియాకా కాలో దివారా[తవిభాగ 

రహితోఒభూత్, తతః పరం [బహ్మనియోగా ది స్ప్వ్వతేజసా సప్తర్శాతం సూర్యాధిపత్యం 

-చకారేతి పొరాణికీ కథా.. అగ్నిస్ప్వతేజసేతి పాఠాంతరం, .. "ఈం 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరా భఖ్యానే, అయోధ్యా కాండవ్యా ఖ్యోవే, 

చతుర్ణశో త్రరశతతమ స్సర్గః. 

Dr త —— 
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అన పంచద -పిరశతతను స్సర్గః 

తతో నికీప్య మాతా స్ప అయోభ్యాయాం దృథఢ|వ్రతః, 

భరత శ్ళోకసంతప్తో గురూ నిద మథా౭(బవీక్, డు 

నంది[గామం గమిష్యామి సర్వా నామంత్రయేఒద్య వః, 

తత్ర దుఃఖ మిదం సర్వం సహిష్యే రాఘవం వినా. ౨ 

గతశ్చ హి దివం రాజా వనస్థశ్చ గురు ర్మమ, 

_ రామం |పతీకే రాజ్యాయ సహి రాజా మహాయశా:. a 

విత చ్చుత్యా శుభం వాక్యం భరతస్య మహాత్మనః, 

అ(బ్రువ న్మం|క్రిణ స్సర్వే వసిష్ట్రశ్చ పురోహితః. ౪ 

సుఖభ్ళశం శ్లాఘనీయం చ య దుక్తం భరత త్వయా, 

వచనం థ్రాతృవాతృల్యా దనురూపం తవైవ తక్. ౫. 

_ నిత్యం తే బంధులుబ్దస్య తిష్టతో క్రాతృనాహృ ధే, 

ఆర్యమార్గం ప్రపన్నస్య నానుమన్యేత కః పుమాజ్షా, ౬ 

అథ పంచదశోత్తరశతతమ స్పర్షః 

అథ భరతస్య నంద్మిగామే స్థిత్వా రాజ్యపరిపాలనం పంచదక్షోత్తరశతతమే (తత 

ఇత్యాదినా,) ర 

(నంది[గ్రామ మితి.) రాఘవం వినా దుఃఖం రాఘవం వినా (పాప్తం దుఃఖం. నిం౪' 

(సుభృశ మితి.) సుభృశం శ్లాఘనీయం చేతి పాఠః. సదృశమితి పొఠకులన్య సదృశ 

మి త్యర్థః. 
క్ష 

(నిత్య: తి.) నానుమన్యేత, వచన మితి శేషః, ఓ -౬. 
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(భరతన్య నంది గ్రామవాసః రాజ్యపాలనం చ) 

మంత్రిణాం వచనం శుత్యా యథాఒభిలషితం ప్రియం, 

అటవీ త్సారథిం వాక్యం రథో మే యజ్యతామితి. త్ 

ప్రహృష్టవదన సృరాక మాత్తూ స్పమభివాద్య సః, 

ఆరురోహ రథం శ్రీమాకా శతుఘ్నేన సమన్నిత:. ల 

ఆరుహ్య చ రథం శీఘం శ[కుఘ్న భరతా వుభౌ, 

యయతు: పరమప్రీతౌ వృతౌ మంత్రిపురోహిశై :. జా 

అగతో గురవ స్తత్ర వసివ్మ్యప్రముఖా ద్విజాః, . 

(పయయు;: (బొజ్ముఖా స్సర్వే నందిగ్రామో యతో భ వేక్. ౧౦ 

బలం చ తదనావూతం గజాశ్వరథ సంకులం, 

పషయయౌ భరతే యాతే సర్వే చ పురవాసిన:, ౧౧- 

రథస్థ స్ప హి ధర్మాత్మా భరతో భాతృవక్సల:, 

నందిగ్రామం యయా తూర్ణం శిర న్యాధాయ పాదుకే. ౧౨- 

తతస్తు భరత: క్షిప్రం నందిగ్రామం ప్రవిశ్య సః, 

అవతీర్య 6థా త్రూధం గురూ నిద మువాచ హ. ౧౩- 

((సహృష్టవదన ఇత్.) సమ్యక్, ౮-౯" 

“అ్యగతో -ఐరవ స్తథతి,...'నంద్మిగామో యతోఒభవి దితి పాఠః, 

“నందిగామం యయా తూర్లం శిర స్యాధాయ పాదుకే ఇత్యతః పరం, “తతస్తు భరతః 

“పం నంద్నిగామం (పవిశ్య సః, అవతీర్య రథాత్తూర్ణం గురూ నిద మువాచహే' తి ళ్లోకః. ౧ 
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ఏత [దాజ్యం మమ భ్రాణా దత్తం సన్న్యాసవ త్వ్వయం, 
యోగ తేమవహే చేమే పాదుకే హేమభూషితే, ౧౪ 

భరత శిరసా కృత్వా సన్నా్యసం' పాదుకే తతః, 
అబ్రఏ ద్దుఃఖసంత ప్ర స్సర్వం |పకృతిమండలం. ౧౫ 

ఛత్రం ధారయత తప మార్యపాదా విమౌ మతౌ, 

ఆభ్యాం రాజ్యే స్థితో ధర్మ: పాదుకాభ్యాం గురో ర్మమ. ౧౬ 

(ఖాతా హ్ మయి సన్న్యాసో నికీ ప్ర న్యాహృదా దయం, 

త మిమం పాలయిష్యామి రాఘవాగమనం ప్రతి. ౧6 

తపం సంయోజయిత్వా తు రాఘవస్య పున స్స్యయం, 

చరణౌ తౌ తు రామస్య |ద్రక్యామి సహపాదుకౌ. ణలా 

మాతృవరవ్యాజేన పితా దత్తం రాజ్యం భరతః కరోతీతి జనవాదో మా భూదితి ధియా వదతి 

(వీతదిత్యాదినా) సన్న్యాసవత్ సమ్యజ్నిక్షి ప్తద్రవ్య మివ. అనేనాఒన్యూనతయా (ప్రత్యర్చ 

'శీయత్వం ధ్వన్యతే. నిక్షేపవ ద్ద త్తస్య రాజ్యస్య రక్షణాదిస్వాతం త్యమసి స్వస్య నాస్తీతి దర్శయతి 

శయోగక్షేమవహే చేతి.) ౧ళ 

(భరత ఇతి.) సన్న్యాసం పాదుకే స్వపతినిధిత్వేన న్యస్తే పాదుకే, ౧౫ 

.(ఛత మితి.) ఛత మిత్యేతి చ్చామరాదీనా ముపలక్షణం. అత వవ ధారయతేతి బహు 

వచనం. ఆర్యపాదాఒభేదభావనయా పాదుకయో రిమావితి వుల్లింగనిర్దేశః. పాదుకాభ్యా మితి 

హేతౌ తృతీయా. ౧౬ 

((భా(తేతి) అయం సన్న్యాసః వాదుకారూప పతినిధిః, పాలయిమ్యామి రక్షిష్యామి. ౧౭౭౧౮ 
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(భరతస్య నంద్నిగామవాసః రాజ్యపరిపాలనం చ) 

తతో నికీ ఫ్రభారోఒహం రాఘవేణ సమాగత:, 

ని వేద్య గుర వే రాజ్యం భజిస్వే గురువృత్తితాం. ౧౯ 

రాఘవాయ చ సన్నా్యిసం దత్వేమే వరపాదుకే, 
రాజ్యం చేద మయోధ్యాం చ ధూతపాపో భవామి చ. ౨౦ 

అభిషిక్త తు కాకుక్ సై (పహృష్పృముదితే జనే, 

(ప్రీతి ర్మమ యశ శైవ భవే (దాజ్యా చ్చతుర్గుణం. ౨౦ 

ఏవం తు విలవకా దీనో భరత సృ మహాయశాః, 

నంది[గామేఒకరో [దాజ్యం దుఃఖికో మంత్రిఖి సృహ. వపా 

స వల్మలజటాధారీ మునివేషథర: |పభు:, 

నంది(గా మే=.వస ద్వీర సృసైన్యో భరత స్తదా. ౨౩- 

రామాగమన మాకాంకకా భరతో (ఖాతృవత్సల:, 

పాదుకే త్యభిషిచ్యా౭_థ నందిగా మేఒవస తదా, 

భరత శాసనం సరం పొదుకాభ్యాం న్యవేదయక్. -= కి 

(తత ఇతి.) రాఘవేణ, సమాగత స్పంగతః, గురవే రాజ్యం నివేద్య రామాయ రాజ్యం. 

(పత్యర్ప్య, తతః గురువృ త్తితాం భజిషే్యే, పితరీవ శు[శూషాం కరిష్యా మీత్యర్థః.. అకా 

(రాఘవాయేతి,) ధూతపాప ఇత్యత పాపశబైన కై కేయూనిమి త మయశ ఉచ్యతే. 20. 

(అభిషిక్త ఇతి) (పహృష్టముదితే, (పహృష్టః వులకితగ్నాతః, ముదితః సంజాతమానన 

హర |. ౨౧-౨ ౩-- హర్షః 

(రామాగమన మాకాంక్షన్నిత్యాది.) పాదుకాభ్యాం, న్యవేదయత్ విజ్ఞాపయామాస. ౨౫. 
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తతస్తు భరత శ్రీసమా నభిషిచ్యా౭_=ర్యపాదుకే, 

తదధీన స్తదా రాజ్యం కారయామాస సర్వదా. ౨౬ 

* తదాహి యత్మార్య ముపైతి కించి దుపాయనం చోపహృతం మహార్త ౦, 

స పాదుకాభ్యాం ప్రథమం నివేద్య చకార పశ్చా దృరతో యథావక్. ౨౭ 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, అయోధ్యాకాండే, పంచదళో త్తరశతతమ స్సర్గః. 

ల 

(తతస్వితి.) ఆర్యపాదుకే అభిషిచ్య రాజ్యాభిషేక మాఠ్య పాదుకయోః కృతే త్యర్థః. 

తదధీనః పాదుకాపరతం, తః. ౨౬ 

(తదేతి.) తదా పాదుకే పురస్కృత్య రాజ్యపాలనసమయే, ఉపాయనం ఉపహారః, 

“ఉపాయన ముప గాహ్య ముపహారి ఇత్యమరః, ౨౭ 

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజనిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే, 

సంచదశోత్తరశతతమ స్సర్గః. 

~~. = 

ఆ మ దం. దా కాల. దా దా నకల తమన అలు చును నకరానర్యనుటో పమ ాగాావమపా బనానా లలానుదాాాలు బాన వానామ వాము గాకా సానాాాానా నాడో సాయపడు వాలాడు ాలాానాయాడాయనొడలు. ధాన వరెదొ బాలా ాజడతాతగలతాగా రాయా ంయాతాతాపాాాానాతో వన డునలాల్యతొనాలాా 

* తనిక్షోకీ, యత్కార్యం రాజ్య పరిపొలనకృత్యం, ఉపాయన మిత్య త య దిత్యనువ ర్రతే. 

ఉపాయనం పషృతఫలవుష్పాదికం, పాదుకాభ్యాం (పథమం నివేద్యేత్యనేన (పతిదినం పాదుకార్చా 

తన్ని వేదిత స్వీకార శ్చ ధ్వన్యతే, యథావ చ్చకారేతి హవ్యకవ్యాదిషు వినియోగో వ్యజ్యతే. 
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(బుషేణాం చి తకూటాశమా ధన్యత గమనం) 

అథ పషోడశోత్తరశతతమ స్సర్గః 

3 - 

పకిప్రయాతే భరతే వస నామ స్తపోవనే, 

+ లక్షయామాస సోద్వేగ మథౌత్సుక్యం తపస్వినాం. ౧ 

యే తత్ర చి తకూటస్య పురస్తా త్రాపసాశ్ర మే, 
రామ మాశిశ్య నిరతా స్తా నలక్షయ దుత్సుకాకా. ౨ 

నయనై ర్బృకుబీభిశ్చ రామం నిర్దిశ్య శంకితా:, 
అన్యోన్య ముపజల్పంత శృనై శృకు ర్మెథ: కథాః. 3 

అథ షోడశో త్రరశతతమ స్సర్గః 

. మము సు 

అథ రామస్య చితకూటా న్నిర్గమనం పషోడశోత్తరశతతమే ((ప్రతిపయాత ఇత్యాది.) 

ఎసోద్వేగం సభయం, బొత్సుక్యం ఆశ మాంతరగమనాభిలాషం, అక్షయామాస, ఇంగితాకారాదిభి 

“రితి శేషః, ౧ 

(య ఇతి.) వుంస్తాత్ వూర్వం, చితకూటస్య తాపస్మాశమే రామ మాగ్రిత్య యే నిరతాః 

-తా నుత్సుకా నలక్షయత్, రామ ఇత్యనుషంగః, ౨ 

(నయనై రితి ) రామం, నిర్దిశ్య (పదర్శ్య, మిథః రహస్యే “మిథోఒన్యోన్యర హస్యయో' రితి 

“వై జయంతీ. 3 

+ అతేదం బోధ్యం - జ్యేష్టమాసే భరతస్య చ్మితకూటం పతి (ప్రస్థానం, అ(గ్రే వర్షా 

సన్నిహితత్వేన కార్తిక్యంతం చితకూటే వాసో రామస్య, తదనంతరం తాపసౌశ్సుక్యల క్షణం 

నతు భరతనివృ త్యనంతరమేవేతి. అత వీవ వాచ్మే భరతస్యాయోధ్యాం (పతి నివృత్త్యనంతరం" 

“రాఘవ శ్చితకూట్నాదౌ సానుజోఒరమత హ్ర్రియా, కడాచి దంకే వైదేహ్యా నిద్రాణే రఘునందనే, 

అం దః కాక స్పమాగమ్య జానకీం వీక్ష్య కాముకి ఇత్యాదిగ్రంథ సందర్భేణ చి తకూటే చిరకాలవాస 

_వీవోక్తః. ఇవ తిలకం, ' 
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తేషా మౌత్సుక్య మాలకు రామ స్వాత్మని శంకిత:, 

కృతాంజలి రువాచేద మృషిం కులపతిం తతః. ళా 

న కచ్చి దృగవఃణ కించి త్పూర్పువృత్త మిదం మయి, 

దృశ్యతే వికృతం యేన విక్రియంతే తపస్విన:. ౫. 

(ప్రమాదా చ్చరితం కచ్చి త్మించి న్నాఒవరజస్వ మే, 

లక్షుణస్య ర్లిఖి రృష్టం నాఒనురూప మివాఒ2త్నన:. ౬... 

కచ్చి చ్చుశూషమాణా వ శ్నుశూషణపరా మయి, 

|పమదాభ్యుచితాం వృత్తిం సీతా యక్తం న వర్తతే. డి 

ఆథర్ష్లి రరయా వృద్ద స్తపనా చ జరాం గతః, 

'వేపమాన ఇవోవాచ రామం భూతదయాపరం. లా 

కుత: క ళ్యాణసత్తాయా: కళ్యాణాభిరతే స్రథా, 

చలనం తాత వైదేహ్యా స్తపస్విషు విశేషతః, జా 

(* షా మితి.) ఆత్మని శంకితః సంస్మిజా సంజాతశంకః. ఇ 

(న కచ్చిదితి.) హేభగవక్కా మయి వూర్వవృత్తం వికృతం న దృశ్యతే కచ్చిత్? యేన 

+ పస్వినో వికియం* , ఇదం కించిత్? కి మిద మిత్యర్థః. ౫%. 

((పమాదా దితి.) (ప్రమాదాత్ అనవధానాత్, మే అవరజస్య లక్ష్మణస్య, ఆత్మనో నానురూప. 

మివ కించి చ్చరితం బుషిభి రుష్టం న కచ్చి దిత్సిన్వయ:. ౬-౭ 

(అథేతి ) తపసా చ జరాం గతః నుదీర్ల తపా ఇత్యర్థః, లా 

(కుత ఇతి.) కల్యాణసత్తాయాః కల్యాణస్వభావాయాః “సత్తో(ఒప్రీ) జంతుషు క్సీిబో- 

వ్యవసాయే పరాక్రమే, ఆత్మ భావే పిశాచాదౌ [దవే సత్తాస్వభావయోి రితి వై జయంతీ, డా 
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(బుషీణాం చితకూటాశమా దన్యత గమనం) 

త్వన్ని మ్త్త మిదం తావ త్తాపనాజా (ప్రతి వర్తతే, 

రకభ్య స్తేన సంవిగ్నా: కథయంతి మిథః: కథాః. ౧౦ 

రావణావరజ: కళ్చి త్ధరో నామేహ రాక్షసః, 

-ఉత్పాట్య తాపనాకా సర్వాకా జనస్టానని కేతనాకా. ౧౧ 

ధృష్టశ్చ జితకాశీ చ నృశంస: పురుషాదక;, 

అవలిప్తశ్చ వొపశ్చ త్వాం చ తాత న మృష్యుతే. ౧౨ 

త్వం యదాప్రభృతి హ్యస్మి న్నాశ మే తాత వర్తసే, 

తద్మాపభ్బాతి రతాంసి వి.పకుర్వంతి తాపసాౌకా. ౧8 

దర్శయంతి హి వీభత్రైః క్రూరై రృీషణ కైరపి, 

నానారూప్రె ర్విరూపైశ్చ రూపై ర్వికృతదర్శ నై:. ఇళ 

అ(పశ సై రశుచిభి స్సం|ప్రయోజ్య చ తాపసాకా, 

(పతిఘ్నం త్యపగాకా &[ప మనార్యాః: పురశ స్థితాః. ౧౫ 

(త్వన్నిమి త మితి.) త్వన్నిగి త్రం త్వత్తో హేతోః, రక్షోభ్య స్పమాగతం, ఇదం వక్ష్యమాణ 

మముపద్రవజాతం, తాపసాకా పతి వర్తతే. తేన రక్షస్సంజాతోపదవేణ, సంవిగ్నాః తాపనాః, 

మిథః రహసి, కథాః రక్షోనిషయిణి: తదుప[దవ విషయిణీ శ్చ, కథ యంతి, ౧౧ 

తా వీవాహ (రావణావరజ ఇత్యాదినా.) క్లోకన్వయమేకం వాక్యం, ఉత్పాట్య ఉక్టాయ, 

నిమ్మా స్యేతి యావత్. జితేన జయేన కాశతే [పకాశత ఇతి జితకాశీ యద్వా, జితాహవః 

ోజితకాశి జితాహవి ఇతి హలాయుధఃి 

(త్వ మికి.) విప్రకుర్ణంతి ఆపకుర్వంతి. బీభత్రైః జూగుప్పితైః, కక్రూరైః భీషణకైః, 

-నానారూపై ః ఆనెకపకారై ః, విరూపైః లోకవిల క్షణసంస్థానైః, వికృతదర్శనై ః వికృతదృష్టిభిః, 

రూపై శ్శరీరై;, దర్శయంతి, భయ మితి శేషః, 3-౧౪ 

(ఆపశస్తె.రితి) అ పశస్తెః అశుభై 1, అథుచిభిః అశుచిదవై ్యః, సపయోజ్య. . ౧౫% 



1448 శ్రీమదామాయశే, గోవింద రాజీయవిశి స్టే 

తేషు తేష్వాశమన్రానే ష్వ్యబుద్ద మవలీయ చ, 

రమంతే తాపసాం స్తత నాశయంతోఒల్పచేతస:. ౧౬. 

అపతిపంతి (సుగ్భాండా నగ్నీ కా సించంతి వారిణా, 

కలశాంశ్చ |పమృద్న ం౦తి హవనే సముపస్థితే. ౧౬: 

తై ర్లురాత్మభి రామృష్టా నాశమాకా |ప్రజిహాసవః:, 
గమనాయా౭న్యదేశ స్య చోదయం తృ్యషయో=.ద్య మాం, ౧౮- 

త త్పురా రామ శారీరా ముపహింనాం తపస్వషు, 

దర్శ్భయంతి హి దుషా స్తే త్యక్యామ ఇమ మ్నాశమం. గళ 

బహుమూల ఫలం చిత్ర మతిదూరా దితో వనం, 

పురాజాశమ మేవాఒహం (శయిష్యే సగణ: పునః. ౨ఈ- 

ఖర స్ర్ర్వ్రయ్యపి చాఒయక్తం పురా తాత ప్రవర్తతే, 

సహాస్మాఖి రికో గచ్చ యది బుద్ధిః (ప్రవర్తతే. ౨౦. 

సకళ్రస్య సందేహో నిత్యం యత్తస్య రాఘవ, 

సమర్థస్యాపి హి సతో వాసో దుఃఖ మిహాఒద్య తే. ౨౨. 

రకాల ము కాల. అలన నానా ననన డాా. 

(తేషు తేష్వితి.) అబుద్ధం అవిదితం యథా భవతి తథా, అవలీయ నిలీయ, రమంతే" 

విహరంతి, అల్పచేతసః క్షుదబుద్ధయః, ౧౬. 

(అపక్షీపంతీతి.) హవనే సముపస్థితే హోమకర్మణి (పవృ శ్రే. ౧౭. 

(తైరితి.) ప్రజిహాసవః (ఫకర్షేణ హాతు మిచ్చవః, ౧లా 

(తదితి.) వురా దర్శయంతి దర్శయిష్యంతి. యావత్పురానిపాతయో ర్లడితీ లట్. ౧౯-2౦. 

(ఖఠ ఇతి.) ఆయు క్త మితి క్రియావిశేషణం. వురా (సవ ర్రతే |పవర్తీష్యతే, వాం. 
సా 

(సకళ్ళత స్యేత) సందేహః సందేహజనకః, యస్య సన్నీద్ధస్య, దుఃఖం దుఃఖహేతుః. ౨౨. 
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(బుషహేణాం చిశకూటా శ్రమా దన్య[త'గమనం) 

ఇత్యుక్తవంతం రామ స్తం రాజపుత్ర స్తపస్వినం, 

న శశాకోత్తరై ర్వాశ్వై రవరోద్దుం సముత్సుక:. : 23 

అభినంద్భ్య సమాపృచ్చ్య సమాధాయ చ రాఘవం, 

స జగామాశమం త్యక్త్వా కులై: కులపతి స్సహ, ౨౪ 

రామ స్సంసాధ్య తల్బషిగణ మనుగమనా ద్దేశా తస్మా త్కులపతి మభివాద్య బుషిం, 

సమ్యక్సీతై స్తై నుమత ఉపదిహ్టోర్థ ; పుణ్యం వాసాయ స్వనిలయ ముపసంపేదే. ౨౫ 

ఆశ మం త్భృషివిరహితం [ప్రభుః క్షణమపి న విజహౌ స రాఘవ;, 

లాఘవం హి-సతతమనుగతా స్తావసా*శ్చార్డ చరితధృతగుజా :. ౨౬. 

ఇతి శ్రీమ(దామయణే, ఆయోధ్యాకాండే, బోడళో త్త్రరశతతమ. స్సర్గః. 

(ఇతీతి.) ఉత్తరె ర్వాక్ష్యై రవరోద్దుం న శకాక మయి వర్తమానే యుష్మాకం కా భీతిః?' 

ఆహమేన పరితో రక్షామీ త్యు తరవాక్ష్యైః నిరోద్దుం న శకాక, ౨3. 

(అభినంద్వేతి.) కులై బుషి సంఘాతై ః, “కులం సంఘాతవంశయోి” రితి వైజయంతీ. ౨౪: 

(రామ ఇతి) రామః, బుషిగణం, తస్మా ద్దేశాత్ ఆశమ్మపదేశాత్, అనుగమనాత్, సంసాధ్య 

(పస్థాప్య, కులపత మభివాద్య తై రుపదిష్టార్థః ఉపదష్ట్యపయోజనస్పక్షా, వాసాయ వుణ్యం 

స్వనిలయం ఉపసంపేదే ఇతి సంబంధః, ౨౫. 

(ఆ(శమ మితి) రాఘవః బుషివిరహిత మపార్షశ మం, క్షణం న విజహౌ మునిశూన్యతయా- 

తదైవ త్యాజ్యమ ప్యాాశమం మునివిషయ్యపేవ్హూ క్షణం న త్యరక్తవా నిత్యర్థః. ఆర్ష చరి తధృత' 

గుణాః రామస్యార్ష చరితేణ సంచితగుణాః, హి యస్మాత్ కారణాత్, తాపసాః రామ మనుగతాః, 

తస్మా తత్స్రేమ్హా క్షణం న జహా వితి, వృత్తం తు శ్లోకద్షయస్యాపి చింత్యం. ౨౬. 

ఇతి శ్రీగోనిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానెే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే,. 

షోడశో తరశతతమ స్సర్గః. 

ఉలిటిలి సిటి పావుల 

(182) 
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. అథ సప్తదళో త్తరశతతము న్సర్గః'.... 

రాఘవ స్త్యథ యాళేషు తపస్విషు విచితయకా, 
న త తాఒరోచయ దాసం కార ఖై ర్పహుఖి స్తదా. హా 

ఇహ మే.భరతో దృష్టో మాతరశ్చ సనాగరాః, 
సాచమే స్మృతి రన్వేతి తా న్నిత్య మనుశోచతః. ౨ 

స్కంధావారనివేశేన తేన తస్య మహాత్మనః, 

హయహ స్తికరీషెశ్చ ఉపమర్ద: కృతో భృశం. 3 

తస్మా దన్య[త గచ్చామ ఇతి సంచిత్య రాఘవః, 

|పొతిష్టత స వైదేహ్యా లక్షుకేన చ సంగత:.. 

సో శ్రే రాశమ మాసాద్య తం వవందే మహాయశాః, 
తం చాపి భగవా నతిః: పుత్రవ త్పృత్యపద్యత. re x 

చలానా చసన కానా. న. 

అథ సప్రదశోత్తరశతతమ స్సర్గః 

రిగన్నిగ్న | 

ఆథ రామస్యాఒ(త్ర్యా శ మపవేశ స్స ప్తదళో త్రరశతతమే (రాఘవ ఇత్యాదినా.) ౧ 

బహుకారణా న్యేవాహ_(ఇహ మ ఇత్యాదినా ) ' లి 

/ స్కంధావారనివేశేనేతి.) స్కంధావారనివేశేన సేనానివేశేన, కరీషైశ్చ ఉపమర్ద ఇత్య(త 

వాక్య సంహితాయా అనిత్యత్వా న్న సంధికార్యం. “పదేషు సంహితా నిత్యా నిత్యా ధాతూపసర్గయోః, 

నిత్యా సమాసే దాక్యేతు సా వివక్షా మపేక్షతి ఇతి వచనాత్, 8 
న. 

(తస్మాదితి.) ప్రాతిష్టత | పస్టితః. ౨. va 



అయోధ్యాకాళ్లే- సప్రదశో త్రరశ తతమస్సర్గ:! 145 2 

(శ్రీరామస్య ఆత్మాశమగమనం) 

స్వయ మాతిథ్య మాదిశ్య సర్వ మస్య సుసత్కృతం, 

సౌమిత్రిం చ మహాభాగాం సీతాం చ సమసాంత్యయక్. ౬ 

పత్నీం 'చ సమనుప్రాప్తాం వృద్ధా మామం(త్ర్య సత్క్బృతాం, 

సాంత్యయామాస ధర్మజ్ఞ స్పర్వభూతహితే రతః, శ 

అనసూయాం మహాభాగాం తావసం ధర్మ చారిణీం, 

పతిగృహ్హాష్మ వైదేహే మబవీ దృషిస త్తమ:. 

రామాయ చాఒఒచచతే తాం తావసీం ధర్మచారిణీం, లజ 

దశవర్హా జ్యనావృష్ట్యా దగే లోకే నిరంతరం. 

యయా మూలఫలే సృషై జాహ్నవీ చ (ప్రవర్రితా, కు 

ఉ(గేణ తపసా యక్తా నియమై శ్చాప్యలంకృళా. | 

దశ వర్షసహసాణి యయా తప్తం మహ త్రపః, 0 

అనసూయా |వశతై స్నాతా (పత్యూహాశ్చ నివ ర్తితాః, 

దేవకార్యనిమి తం చ యయా సంత్వర మాణయా, 

దశరాతం కృతా రాత్రి సేయం మాశేవ తేఒనఘ. ౧౨+ 

(స్వయ మితి.) ఆతిథ్య మాదిశ్య ఆతిథ్యం కృత్వాం ఓ... 

(పత్నీ మితి) సతృృకాం సర్వై స్పత్కృతాం, (అనసూయా మితి.) (పతిగృహ్హేష్వే 

త్యత ఇతికరణం (ద్రష్టవ్యం. ౮౪... 

(దశవర్హాణీ త్యారభ్య సేయం మాతేవ తే&న ఘే) త్యంతమేకం వాక్యం. దశవర్హా ణ్యనావృష్ప్యా. 

లోకే దగ్గే సతి యయా స్వతపోమహిమ్నాా నిరంతరం మూలఫలే సృష్టే, జాహ్నవీ చ [పవర్తిత్హా 

యయా దశవర్ష సహ్మసాణి మహ త్తపః, త ఫ్రం కృతం, యయా తై; కృచ్భ్రచాం[దాయణాదిభిః.. 
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శే (రతి శ్రీమదామాయజణే. గోవింద రాజీయవిశిష్టే 

తా మిమాం సర్వభూతానాం నమన్మా ర్యాం యశస్వినీం,' 

అభిగచ్చతు వైదేహీ వృద్ధా మక్రోధనాం సదా. 

అనసూరేతి యా లోకే కర్మభిః: ఖ్యాతి మాగత్కా, . ౧త్ట 

ఏవం (బువాణం త మృషిం తథే త్యుక్వ్యా స రాఘవః, 

సీతా మువాచ ధర్మజ్ఞా మిదం వచన ముత్తమం, - ౧౪౪ 

రాజపుత్రి శుత మిదం మునే రన్య సమీరితం. 
(శేయోఒర్భ మాత్మన శ్నీఘ మభిగచ్చ తపస్వినిం, ౧౫౪ 

* సీతా త్వేత ద్యచ శృుుత్వా రాఘవస్య హి-తెషిణ:. 
oO! 

తా మత్రిపత్నీం ధర్మజ్ఞా మభిచక్రామ మైథిలీ, ౩౬౪ 

1పత్యూహాః తపోవిఘ్నాశ్చ, నివర్తితాః నిరస్తాః, దేవకార్యనిమి త్తం సంత్వరమాణయా యయా, 

చశర్మాత మేకర్శాతిశ్చ కృతా దశరా(త్రావధికః కాలః వీకర్శాతిత్వేన కృత ఇత్యర్థః. ఇయం కథా 

వురాణేషు | దష్ట్రవ్యా, ఉగేణ తపసా యుక్తా నియమై శ్చాప్యలంకృతా, సేయ మనసూయా, తే, 

.మాతేవ మాతృవత్క్ వూజనీయే త్యర్థః, ౧౨ 

(తామిత్యాదిి) యా, కర్మభిః అనన్యశక్ష్యైః పరాను గహార్థ తపోవిశేషెః, అనసూయా 

అసూయార హితేతి, లోకే ఖ్యాతి మాగతా. యద్వా, కర్మభిః పాతివ్రత్యవర్శకై * అన్యాభిః కర్తుమ 
శకై౮ః పతిరక్షణాదికర్మ భిః, అనసూయా అస్పర్థనీయమాహాత్మ్యయు క్రత్వా దసూయితు మశక్షేతి 

లోకే ఖ్యాతి మాగతా, తా మినూం, వై దేహీ అనుగచ్చత్వితి సంబంధః, ౧౩౪-౧౬౪ 

ఇ 
EI ము. వ చలా TE EE bd 

ద మదల. అ యత. పరప మంట డా. తాన్తారాచడా లు న కక నా నాలనాలా నాలాల బనానా సజల ఉమ దాభా. బాలం 

* రామానుజీయం. “శేమోర్థ మాత్మన శ్శీఘ మభిగచ్భ తపస్విని మిత్యతఃపరం “సీతా 

త్వేత ద్వచః (శుత్వా రాఘవస్య హితైషిణః, తా మతిపత్నీం ధర్మజ్ఞా మభిచకామ మైథిలి 

త్యయం శ్లోకః. ' 



అయోధ్యా కాళ్టే-సప్తదళోత్రరశతత మనస్సర్ల: 1453 
(అనసూయా దర్శనం) 

శిథిలాం వలితాం వృద్ధాం జరాపాంఢురమూర్ధజాం. 

సతతం వేపమానాంగీం (ప్రవాతే కదళీ యథా, 0౭౪ 

తాం తు సీతా మహాభాగా మనసూయాం పతివతాం. 

అభ్యవాదయ దవ్య|[గా స్వనామ. సముదాహరక్, ౧౮౪ 

అభివాదన్ల చ వైదేహి తాపసీం తా మనిందితాం. 

అద్ధాంజలిపుటా హృష్టా పర్యపృచ్చ దనామయం, . ౧౯ 

తత సతాం మహాఖాగాం దృష్టా తాం ధర్మచారిణీం. 

సాంత్యయం త్య|బవీ ద్ద్భృజ్ఞొ దిష్ట్యా ధర్మ మవేక్షస్తే ౨౦౪ 

త్యక్త్వా జ్ఞాతిజనం సీతే మాన మృద్ధిం చ భామిని. 

తవరుద్ధం వనే రామం దిష్ట్యా త్వ మనుగచ్చసి, ౨౧౪ 

నగర్లో వనస్టో వా పాపో వా యదివా శుభః, 

యాసాం స్ర్తీ స్త్రీణాం ప్రియో భర్తా తాసాం లోకా మహోదయోా:, ౨౨౪ 

దుశ్సీల: కామవృతో వా ధనై ర్వా పరివర్ణితః. 

(శిథిలామత్యాది) క్లోకద్వయ మేకాస్వయం. శ్షిథిలాం శథ సంధిబంధావయవ సన్ని వేశాం, 

ఎవలితాం సంజాతవలికాం. ౧౭౪-2౫౮ 

(అభివాద్వేతి ) ఆనామయం ఆరోగ్యం, “ఆనామయం స్యా దారోగ్య' మిత్యమరః, ౧౯౦ 

(తత ఇతి.) దిష్టైా భాగ్వేన, ధర్మ మవేక్షసే పాకి వత్యధర్మమవధానేన సమీక్షసే? జ్ఞాతి 

శనం బంధుజనం, మానం అహంకారం, వనే అవరుద్దం చతుర్దశవర్దాణి వనే వస్తవ్య మితి 

చి తా నియుక్తం, సర్వత యోగ్యం సర్వావస్థాసు రక్షణసమర్థం, కామవ క్త్రవ్యహృదయా; 
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జ్ 

నా౭_తో విశిష్టం పశ్యామి బాంధవం విమృశం త్యహం. 
సర్వత యోగ్యం వైదేహి తపః కృత మివాఒవ్యయం, SY 

న త్వేన మవగచ్చంతి గుణదోష మసత్ స్ర్రీయః. 

కామవక్తవ్యహృదయా భర్తృనాథా శ్చరంతి యాః, ౨౫౪ 

'పొప్పువం త్యయశ శై వ ధర్మ(భంశం చ మైథిలి, 

అకార్యవశ మాపన్నా స్త్రియో యాః ఖలు తద్విధా:, ౨౬౪ 

తద్విధాస్తు గుకై ర్యుక్తా దృష్టలోక పరావరాః, 

స్ర్రియ స్స్వరై చరిష్యంతి యథా ధర్మకృత స్తథా, 92౮. 

తదేవ మేనం త్వ మనువళా సతీ పతివతానాం సమయానువర్తినీ. 

భవస్వ భర్తు స్సహధర్మచారిణజీ యశశ్చ ధర్మం చ తత స్పమాప్ప్యుసి, ౨౮౪. 

ఇతి శ్రీమ,దామాయజే, అయోధ్యాకాం డే సప్రదశో త్తరశతతమ స్సర్గః. 

కామరూపార్థాభీలాషిణ్య ఇతి యావత్, యద్వా, మదనవిధేయహృదయాః, భర్తృృనాథాః భర్హూణాం... 
నాథభూతాః, భ ర్రనియామికా ఇత్యర్థః. యద్వా, భరారం నాథంతే యాచంత ఇతి తథా, 
పరవురుషకాంక్షిణ్య ఇత్యర్థః. సమయానువర్తినీ ఆచారానువ ర్తినీ, “సమయా శృ్శసథాచారకాల- 
సిద్ధాంత సంవిది ఇత్యమరః, భర్తు స్పహధర్మచారిణీ, భవస్య భవ. ఆర్ష మాత్మ నేపదం. తతః 

భర్తు స్పహధర్మచారిణీత్వేను యశశ్చ, ధర్మం చ కాలాంతరానుభావ్యసుఖసాధన మదృష్టం ద,. 
సమాప్ప్యసి, యద్వా, భర్తు స్సహధర్మ చారిణి వీవం భూతా త్వం, తతః భర్తు స్పహధర్మచారిణీత్వ ' 

రూసహేతోః, యశచ్చ, భవస్వ |పావ్నుహీ త్యర్థః. ధర్మం చ సమాప్పళసి, భూ (ప్రాప్తా 

వాత్మనేపదీతి గణపాఠాత్ (పా ప్యర్థ స్య భవతే రాత్మనేపదం, వాతి వత్యధర్మేణ సర్వైః శ్లాఘాం. 

షపాప్య, కాలాంతరే తజ్జన్యాదృష్టద్వారా నిరతిశయం [శేయ స్పమవాప్ప్యసీ త్యర్థః. ఇతి ధర్మ 
చారి ణ్యనసూయా సీతా మ(బవీదితి సంబంధః. ౨౮౪ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యా కాండ వ్యాఖ్యానే.. 
సప్రదళో త్రరశతతమ స్సర్గః. 

మ పు ాయడనయంలాు 



అయోధ్యాకాట్టే-అహ్టాదశోత్తరశతతమస్సర్ల: 1455 

అథ అమ్టైద - త్రరశతతమ స్సర్గః, 

సా త్యేవ ముక్త్వా వైదేహీ అనసూయా౭ఒనసూయయా, _ . 
(పతిపూజ్య వవో మందం |పవక్తు ముపచక్ర మే. ౧ 

నైత దాశ్వర్యు మార్యాయా య న్మాం త్వ ముభిభాషసే, 

వుదితం తు మమా పే ప్యేత ద్యథా నార్యా: పతిర్షరు:. వి 

యద్య హ్యేష భవే దృర్తా మమాఒ౭ర్వ్యే వృ త్రవర్ణిత:, 

అద్వైధ ముపచర్తవ్య సఫథాప్యేష మయా భవేక్. తి 

శింపున ర్యో గుణశ్సాఘ్య స్పానుకోశో జికేంద్రియ:, 

స్థెరానురాగో ధర్మాత్మా మాతృవ త్పితృవ తియ, (ల్ 

యాం వృత్తిం వర్తతే రామః కౌసల్యాయాం మహాబలః, 

తామేవ నృపనారీణా మన్యాసామపి వర్తతే. % 

సకృ ద్దృష్టాస్వపి ,ప్రీము నృపేణ నృపవత్సల:, 
మాత్ళవ ద్వర్తతే వరో మాన ముత్సృజ్య ధర్మవిక్. ౬ 

అథ అహైదశో ఫ్రరశతతమ స్సర్గః 

ఆథ సీతానసూయాసంవాదో.ష్టాదళో త్రరశతతమే (సేతి.) అనసూయా అసూయారహితా, 

పాతి వత్య ధర్మోపదేశం గుణత్వేన గృహీతవతీ త్యర్థః. 3.౨ 

. (యవ్యపీతి) అద్వైధం ద్వైధీభావరహితం, ఉపచర్తవ్యః గుణవత్త్వ నిర్గుణత్వ భేదం 

విహాయ సమ్మ గుపచరణీయ ఇత్యర్థః. మాతృవత్ |పియః |పియపరత్వాత్, పితృవ త్పియః 

ఆత్యంతహితపరత్వేన, 
౪ 

(యా మితి.) నృపనారీణాం స స ప్తమ్యర్థే షష్టి. | ౫-౬ 
G 
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(ఆచ్చంత్యా ఇతి.) శ్వశ్వా కౌసల్యయా, యత్ వాతి వత్యధర్మా చరణం, 

శ్రిమదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్మే 

ఆగచ్చంత్యాశ్చ. విజనం వన మేవం భయావ శ. 

సమాహితం మే శ్వ శాల్వ చ హృదయే త ద్ధ్భతం మహత్. 

పాణిప్రదానకాలే చయ త్పురా త్వగ్ని సన్ని ధౌ, 
అనుశిష్టా జనన్యాఒస్మి వాక్యం తదపి మే ధృతం. 

నవీకృతం తు తత్సర్వం వాక్యై స్తే ధర్మచారిణి, 
పతిశుశూషణా న్నార్యా స్తపో నాన్య ద్విధీయతే. 

నావి శ్రీ పతిశుుశూషాం క ఫత్వా స్వరై మహీయతే, 
తథావృ త్తి శ్చ. యాతా త్వం పతిశుశూషయా దివం. 

వరిష్టా సర్వనారిణా మేషా చ దివి దేవతా, 

రోహిణీ న వినా చంద మ్మువూ ర్రమపి దృశ్వతే. 

ఏవంవిధాశ్చ (పవరా స్రి9యో భ రృుదృుఢవతా;, 
తేన లోకే మహీయంతే పుజ్యన స్వేన కర్మణా. 

తతోఒనసూయా సంహృష్టా శుత్వోక్తం సీతయా వచః, 
శిర స్యాఘాయ చోవాచ మైథిలీం హర్షయం త్యుత, 

ఉపదిష్ట మిత్యర్థః. 

(సావి(తీతి,) తథావృత్తి స్వం చ దివం యాతే త్యుక్తిః పాతి 
హ స్తగతత్యాక్, 

(చీవంవిధా ఇతి.) భర్హృదృఢ[వతాః 

[వతయుకాః, 

౧6 

౧౦౧-* 

వ్ 

(వత్యతపోమాహాత్త్యేన స్వర్గస్య 

అతి సంకటదశాయామసి భర్భృ విషయదృఢ 
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(సేతానసూయయో సంవాదః) 

నియమై ర్వివిధై రాష్టం తపో హి మహ ది మే, 

త తంత బలం సీతే ఛందయే త్వాం శుచిస్మితే. . ౧౪ 

ఉపపన్నం మనోజ్ఞం చ వచనం తవ మైథిలి, 

ప్రీతా చాఒస్న్యుచితం కిం తే కరవాణి బవీహి మే. ౧4 

తస్యా ఫ ద్వచనం (శ్రుత్వా విస్మితా మందవిస్మయా, 

కృతమి తగ్గబవీత్ సీతా తపోబలసమనింితాం. ౧౬ 

సా శ్వేవ ముక్తా ధర్మజ్ఞా తయా ప్రీతతరా౭_భవక్, 
సఫలం చ (పహర్షం తే హంత సీతే కరో మ్యహం. ౧౭ 

ఇదం దివ్యం వరం మాల్యం వస్త్ర మాభరణాని చ, 

* అంగరాగం చ వైదేహి మహార్హం చాఒనులేపనం, అలా 

మయా దత్త మిదం సీకే తవ గాత్రాణి శోభరయేక్, 

అనురూస మనం క్షిష్టం నిత్య మేవ భవిష్యతి. దాకా 

(నియమై రీతి.) ఛందయే వరం వృణీప్వేతి | పార్థయే. 

(తస్యా ఇతి.) మందవిస్మయా మందస్మి తే త్యర్థః, ౧ఓ. 

(సేతి.) (పహర్షం, తే తుభ్యం, సఫలం, కరోమి కరిమ్యామి, అంగరాగః కుంకుమహరి. 

చందనాదిః, అనులేపనం కర్పూరాగరుకస్తూర్మీపముఖ పరిను *మిళితం, అనురూపం త్వద్లా(తా" 

% ఉద్య ర్తనాదినా అంగాని రంజయతీ త్యంగరాగః, కుంకుమచందనాది:, అనులేపనం తు. 

“కర్పూరాగరు కస్తూరీ తక్కోలై ర్యక్షకర్ణమి ఇత్యు క్త యక్షకర్ణమవ న్మహాపరిమళ (దవ్యసహిః f 

మనులేపన మిత్యంగరాగానులేపనయో ర్భేడః. ఇతి తత్త్వదీపికా. 

(188) 



ర్ టి (శీమ(దదామాయణ్తే గోవిందరాజీయవిశిష్టే. 

అంగరాగేణ దివ్యేన లిపొంగీ జనకాత్మ బే, 

శోభయిష్యసి భర్తారం యథా శ్రీ, ర్విష్టు మవ్యయం.. .. వం 

సా వస్త్ర మంగరాగం చ భూషణాని |స్రజ స్తథా 
మైథిలీ పతిజ[గాహ ప్రీతిదాన మనుత్తమం. విం 

ప్రతిగృహ్యచ త త్సీతా ప్రీతిదానం యశస్వినీ, 

శ్చిషప్టాంజలిపుటా తత సమువాస్త తపోధనాం. చిం 

తథా సీతా మువాసీనా మనసూయా దృథఢ|వత్కా, 

వచనం (పష్టు మాలరేఖే కాంచి తియ కథా మను. ౨౩ 

స్యయంవరే కిల వాప్తొ త్వ మనేన యశస్వినా, 

రాఘవేజేతి మే సీకే కథా (శ్రుతి ముపాగతా. ౨౪ 

తాం కథాం [శోతు మిచ్చామి వి సరేణ చ మైథిలి, 

యథా= నుభూకతాం కార్త్నే్యన త నే త్యం నక్త మర్గసి. మ 

ఏవ ముక్తా తు నా సీతా తాం తతో ధర్మవారిణీం, 

(శూయతామితి చోక్తా వె కథయామాస తాం కథాం. ౨౬ 

మిథిలాధిపతి ద్వీరో జనకో నామ ధర్మవిక్, 
కతధర్మె హ్యభిరతో న్యాయత శాస్తి మేదినీం. =౭ 

నురూపం, అసంక్షిష్టం ఆబాధితకోభ మిత్యర్థః. భ రారం శోభయిష్యసీ త్యంతే ఇత్య బవీచ్చే 

త్యధ్యాహారః, సా అనసూయా, [పీతతరా ౭.భవత్, కోభయిష్యసీ త్య(బవీ చ్చేతి సంబంధః. ౨౨ 

(తథేతి,) (పియకథా మను (పియాం కథా ముద్దిశ్య, సీతాం (పష్టుం, వచన మారేభే వచనం 

వక్తు మారేభ ఇత్యర్థః, ' ౨3 

(స్వయంవర ఇతి.) (శుతి ముపాగతా (శుతిపథం (పొప్తా, ౨౪-౨౬ 
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(సీతాననూయయో స్పంవాదః) ల 

తస్య లాంగలహస్తస్య కర్షత: కేత్ర మండలం, 

ఆహం కిలోత్టితా భిత్వా జగతీం నృపతే స్ఫుతా. ఎలా 

స మాం దృష్ట్వా నరపతి ర్ముష్టివి జే.పతత్పర:, 

పాంసుకుంఠితసర్వాంగీం జనకో విస్మతోఒభవత్. ౨౯ 

అనపత్యేన చ స్నేహా దంక మారోప్య చ స్వయం, 

మమేయం తనయే త్యుక్త్వా స్నేహో మయి నివాతిత:. 3౦ 

అంతరితే. చ వా గుక్తా ప్రతి మా మానుషీ కిల, 
ఏవ మేశ న్నరపతే ధర్మేణ తనయా తవ. తం 

తతః (పహ్నష్టో ధర్మాత్మా పితా _మే మిథిలొధివః, 

అవాప్తో విపులా మృద్ధిం మా మవాప్య నరాధిపః. 3౨ 

u
m
 

ననన 

(తస్వేతి,) కర్షతః “షడ్గవేన కృషతీ' తి (శుత్యా శోభనం కుర్వతః, క్షే తమండలం యాగోప 

యోగి క్షతం, చయనన్థాన మిత్యర్థః. 
౨లా 

(స ఇతి.) ముష్టివిక్షేపతత్పర ః “యా జాతా ఓషధయ ఇతి చతుర్షశభి రోషధీ ర్వపతి” 

-త్యుక్త |పకారేణ ఓషధిముష్టి వికిరణతత్పరః. ౨౯ 

(అనపత్యేన చేతి.) అనపత్యేన చ తేన స్నేహాన్మా మంక మారోప్య ఇయం మమ తనయేతి 

-చోక్త్వా స్నేహో మయి నిపాతితః, అంకం ఉత్పంగం, | తిం 

(అంతరిక్ష ఇకి,) మా (పతి మా ముద్దిశ్య, “నీవ మేత న్నరపతే ధర్మేణ తనయా తవేతి' 

అంచరిక్లే అమానుషీ వా క్త యద్వా, వా గుక్తా (పతిమే త్యత ఆపతిమేతి చ్చిత్వా వాగ్విశేషణ 

తయా వా యోజ్యం, | ౨6-3౨ 



{4:0 (శ్రీమద్రామాయణే గోపిందరాజీయవిశిష్మే 

దత్తా చాస్మీ * ష్టవద్దేవ్యె జ్యేఘైరై పుణ్యకర్మణా, 

తయా సంభావితా చాస్మి స్నిగ్గయా మాతృసొహృదాక్. త 3 

పతిసంయోగసులభం వయో దృష్వా తు మే పితా, 

చింతా మభ్యగమ ద్దీనో విత్తనాశా దివాఒధన:. ఆ౪- 

సదృుశా చ్చా౭.పకృష్ణా చ్చ లోకే కన్యాపితా జనాక్, 

ప్రధర్హణా మవాప్నోతి శ కేణాపి సమో భువి. తివి. 

తాం ధర్దణా మదూరన్హాం దృష్ట్వా చాత్మని పార్థివః, 

చింతార్గ్లవగతః: పారం నా౭_౭_సనొదా౭.షప్లవో యథా. 3౬ 

(ద ఒతి,) ఇష్టవద్దేవ్యై ఇచ్భావతైర దేవైక, వుణ్యకర్మణా అనవరతయజ్ఞాదికర్మయు కేన. 

జనకేన, సంభావితా సంవర్ధితే త్యర్థః. 33. 

(పతి సంయోగనులభ మితి పతి సంయోగే సతి సులభం, అన్యథా దుర్లభ మిత్యర్థః, 

పతిసంయోగం వినా న్గాతు మశక్యయౌవనావన్థావ దిత్యర్థః. పళ 

(సదృశా దితి.) పధర్షణాం తిరస్కి్రియాం. 3౫.. 

(తా మితి.) అస్లవః ప్ట్లవరహితః 31... 

+ రామానుజీయం. (ద త్రేతి,) వుణ్యకర్మ బేతి తృతీయాంతః పాఠః. కేచి చ్చతుర్థ్యంతం పఠితా 

దేవీవిశేషణం కుర్వంతి. 

* ఇష్టవద్దెవ్యై ఇష్టాయై దేవై. ఇష్ట మితి భావే క్రః, ఇష్ట మిచ్చా. తద్వతై్యై అర్హం వో 
సాధుత్వ ముక్తార్థే. ఇతి తిలకం. 
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(సేతాననూయయో స్పంవాదః) 

అయోనిజాం హి మాం జ్ఞాత్వా నాధ్యగచ్చ ద్వి వింతయన్ , 

సదృశం వాఒనురూపం చమ . . పతిం మమ. | se 

తస్య బుద్ది రియం జాతా చింతయానస్ర సంతతం, 
స్వయంవరం తనూజాయా: కరిష్యామీతి ధీమతః. తిలా 

* మహాయశ్టే తదా తస్య వరుజేన మహాత్మనా, 
దత్తం ధనుర్వరం ప్రీత్యా తూజీ చా=తయసాయకౌ, తలా 

అసంచాల్యం మను'మైశ్చ యత్నే నాపి చ గౌరవాత్, 

త న్నశక్తా నమయితుం స్వష్నేష్యపి నరాధివా'. ళం 

తద్ధను: ఎవొప్య మే ష్మితా వ్యాహృతం సత్యవాదినా, 

సమవాయే నరేంధ్రాజాం పూర్ణ మామంత్య్య పార్థివాకా. ళం: 

_ (అయోనిజా మితి.) సదృశం అభిజనవృత్తాదినా తుల్యం, అనురూపం (పాదుర్భూత- 

యౌవనాపతిమరూపలావణ్యాదినా యోగ్యం. 88-3౮ 

(మహాయజ్ఞ ఇతి.) వరుణేన ద త్తం వరుణేనాతిసహకారిణా దత్తం, = కాళ 

* (మహాయజ్ఞ ఇతి.) వరుణేన దత్తం దేవైః |పేరితేన వరుణేన దత్త మిత్యర్థః. ఇత 

త_త్ప్వ్వదీపికాా మహాయశ్హే దక్షయజ్ఞే, తస్య మత్చితృవూర్వజ స్య దేవరాతన్య, తదాశ ' - 

ధనుర్ణాభాయ తపఃకరణకాలే. దక్షయజ్ఞ హి శివేన పీడితా దేవాః శివం సం ప్రార్ధ్య ధను. 

ర్యాచిః వంతః. స చ దేవేభ్యో దత్వో క్రవాకా “ఇదం దేవరాతాయ దీయతా మితి. తతో దేవై 

ర్వరుణద్వారా దెవరాతాయ దత్తం. యద్వా, 'వియతే సర్వై రితి వ్యుత్పత్యా వరుణ శివ వీవ. 

ఇతి తలకం. 

[182 
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ఇదం చ ధను రుద్యమ్య సజ్యం యః కురుతే నరః, 

తస్య మే దుహితా భార్యా భవిష్యతి న సంశయః. గ 

తచ్చ దృష్ట్యా ధనుశ్శేష్టం గౌరవా ద్గిరిసన్ని భం, 

అభివాద్య నృపా జగ్ము రశక్తా స్తస్య తోలనే. ౪8 

సుదీర్హస్య తు కాలస్య రాఘవోఒయం మహాద్యుతిః, 

విశ్వామి[,తేణ సహితో యజ్ఞం ద్రష్టుం సమాగతః. 

లక్ష్ముజేన సహ (ఖాత్రా రామ సృత్యపరాక్రమః, ఇల 

విశ్వామిత్రస్తు ధర్మాత్మా మమ పిత్రా సుపూజితః. 

(ప్రోవాచ పితరం తత్ర (ఖాతరౌ రామలక్ముజౌ, 94 

* సుతౌ దశరథస్యేమౌ ధనుర్భర్శనకాంతి.ణౌ. 

ధను ర్లర్శ్మయ కామాయ రాజపుత్రాయ దైవికం, ౪౬౪ 

ఇత్యుక్త సేన వి_పేణ తద్దను స్పముపానయక్. ౪8 

నిమేషాంతరమా తేణ త దానమ్య స ఏీర్యవాజా, 

జ్యాం సమారోవ్య ర్ఫుటితి పూరయామాన వీర్యవక్. ౪౮ 

తేన పూరయతా వేగా న్మధ్య భగ్నం ద్విధా ధనుః, 

తస్య శబ్టోఒభవ ద్భీమః పతితస్యాఒశ నేరివ. ళల 

(ఇద మితి) భవిష్యతి న సంశయ ఇత్యత ఇతికరణం (దష్టవ్యం. 9౨ 

(తదితి.) తోలనే చాలనే. ౪౩౨౫౦ 

* రామానుజీయం. “సుతా రశరథ స్యేమౌ ధనుర్దర్శనకాంక్షి ణా” విత్యతః పరం. 'ధనుర్దర్భయ 
రామాయ రాజవ్యుతాయ దైవికం, ఇత్యుక్త స్తేన విపేణ తద్ధనుస్పముపానయి దితి పాఠకమః, 
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(సీతానసూయయో స్పంవాదః) 

తతోఒహం తత్ర రామాయ పిత్రా సత్యాభిసంధినా, 

నిశ్చితా దాతు ముద్యమ్య జలభాజన ముత్తమం. ౫౦ 

దీయమానాం స తు తదా (పతిజ గాహ రాఘవః, 

అవిజ్ఞాయ పితు శృంద మయోధ్యాధిపతేః |ప్రభో:. ౫౧ 

తత శ్శ్వశుర మామంంత్య వృద్ధం దశరథం నృపం, 

మమ పిత్రా త్యహం దత్తా రామాయ విదితాత్మ నే. ౫౨. 

మమ వైవాఒనుజా నాధ్వీ ఊర్మిళా (పియదర్శనా, 

భార్యారై లక్షుణస్యాపి పిత్రా దత్తా మమ స్వయం, ౫3 

ఏవం దక్తాస్మి రామాయ తదా తస్మికా స్యయంవరే, 

అనురక్తాస్మి ధర్మేణ పతిం వీర్యవతాం వరం. ౫ళ్ల- 

ఇతి (శ్రీమ(ద్రామయణి, అయోధ్యాకాండ, అష్టాదశో త్తరశతతమ స్సర్గః. 

—- హా 

(దీయమానా మితి) ఛందం అభిపాయం “వశాభి పాయయో శృంద' ఇతి వైజయంతీ. ౫౧-౫౪ 

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండ వ్యాఖ్యానే. 

అషహ్టైదశోత్తర శతతమ స్సర్గః. 

—ాాకాకు. 
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అథ  వకోనవింశత్యుత్తరశతతమ స్పర్షః 

అనసూయాతు ధర్మజ్ఞా శ్రుత్వా తాం మహతీం కథాం, " 
పర్యష్వజత బాహుభ్యాం శిర స్యాఘ్రాయ మైథిలీం. ౧ 

వ్యక్తాకురపదం చిత్రం భాషితం మధురం త్వయా, 

యథా స్వయంవరం వృత్తం త త్సరం హి శుతం మయా. 

రమేఒహం కథయా తే కు దృఢం మధురభాషిణి, వం 

రవి ర స్తంగత శీ)మా నుపోహ్య రజనీం శివాం. 

దివసం (పతికీర్ణానా మాహారార్థం పతత్రిణాం, 

సంధ్యాకాలే -నిలీ నానాం నిదార్థం (శూయతే ధ్యని:. ౪ 

ఏతే చా౭౬ప్యభీషేకార్దా మునయః: కలశోద్యతా:, 

సహితా ఉపవర్తంతే సలిలాప్తుకవల్కలా:, x 

అథ నీకోనవింశత్యు తరశతతమ స్సర్గః 

ల 

అథాత్యాశమే రజనీ ముషిత్వా (వాత ర్నిర్లమ వీకోనవింశో త్రరశతతమే, (అననూయేత్యాది.). 

రవి రిత్యాది.) ఉపోహ్య సమీపం (వాపయ్య, స్వసంచారా ద్విముక్తం (పదేశం (పాపయ్యే 

తంర;, 
షా... దీథి 

(వత ఇతి) కలకోద్యతాః ఉద్యత కలశా;, % 
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(శ్రీరామాదీనాం అ తార్టశ మాత్" (పన్రానం) 

బుషీణా మగ్ని హో తేషు హుతేషు విధిపూర్యకం, 

కపోతాంగారుజో ధూమో దృశ్యతే పవనోద్ధత:. ' ౬ 

అల్పపర్థా హి తరవో ఘనీభూతా స్పమంతత:, 

వి|పక్క షేపి దేశే=_స్మిజా న ,ప్రకాశంతి వై దిశః. -- -. ౭ 

రజనీచర సత్వాని |పచరంతి సమంతతః, 

తపోవనమృగా హ్యేతే వేదితీరైషు శేరతే... ౮ 

సంపవృద్దా నిశా సితే నకతసమలంకృుతా, 

జ్యోత్స్నా |పావరణ శ్చంద్రో దృశ వ్రతేఒభ్యుదితోఒ౦బరే. లా 

గమ్యతా మనుజానామి రామస్యా౭.నుచరీ భవ, 

కథయంత్యా హ మధురం త్య$యా౭_హం పరితోషితా. ౧౦ 

(బుషీణా మితి.) కపోతాంగారుణః కపోతకంధరావ దవ్యక్తరాగః, “అవ్యక్తరాగ స్వ్వరుణి 

“ఇత్య నుర 8, ౬ 

(అల్పపర్హా ఇతి.) విపకృష్ణే.సి దేశే అల్బపర్హాః యే తరవః, తేస్కి సమంతతః సునీభూతా హి 

అవ్య క్రపర్ణాంతరాళత్వాత్ సాందీభూతా ఇవ. తత హేతు మాహ (న పకాశంతి వై దిశ ఇతి.) జి 

(రజనీచరేతి) వేదితీర్ణేషు వేద్య వతరణపదేశేషు, “తీర్థం మం'ళాద్యుపాధ్యాయశా స్తే ష్వంభసి 

పావన్సే పాతోపధావతరణే' ష్వితి వై జయంతి, " లాలి 

8. (గమ్యతా మితి, అనుజానామి అనుమతిం కరోమి, అనుచరి భవేతి పాఠః ౧౦ 
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అలంకురు చ తావ త్యం (పత్యం మమ మైథిలి, 

ప్రీతిం జనయ మే వత్వే దివ్యాలంకారశోభితా. ౧ 

సా తథా సమలంకృత్య సీతా సురసుతోపమా, 

ప్రణమ్య శిరసా తస్యై రామం త్వభిముఖా యయా. ౧౨- 

తథా తు భూషితాం సీతాం దదర్శ వదతాంవర;, 

రాఘవ: |పితిదానేన తపస్విన్యా జహర్హ చ. ౧౩. 

న్యవేదయ త్తత స్సర్వం సీతా రామాయ మైథిలీ, 

పీతిదానం తపస్విన్యా వసనాభర ఇజం, ౧౪ 

(పహృష్ట సభవ దామో లక్ముజణశ్చ మహారథః, 
లీ 

మైథిల్యా స్స్పత్మింయాం దృష్ట్యా మానుషేషు సుదుర్లథాం. 2౨%. 

తత స్తాం శర్యరీం పీత: పుణ్యాం శశిని భాననః, 

అర్చిత స్రాపసై స్పిద్దై రువాస రఘునందన. ౧౬... 

తస్యాం రాత్యాం వ్యతీతాయా మభిషిచ్వ హుతాగ్ని గాకా, 

ఆపృచ్చేతాం నరవ్యాఘౌ తాపసా న్వనగోచగాకా. ౮8౭. 

వ. 

(అలంకుర్వితి.) అలంకురు ఆత్మాన మితి శేషః, ౧౧-౧౭౩... 

(న్యవేదయదితి,) (ప్రీత్యా దీయత ఇతి |పీతిదానం, కర్మణి ల్యుట్. నసనాభరణ[సజాం. 
సనూహారో వనవాసభరణసజం, ద్వంద్వా చ్చుదషహాంతాత్ సమాహార ఇతి సమాసాంత ష్టద్ం. 

చసనాభరణ్యసజా మితి పారే - పేతిదాన మితి భావే ల్యుట్, ౧౪-౧౬. 

(తస్యా మితి) అభిషిచ్య హుతాగ్నికాళ స్నా త్వా కృతహో మాకా, ౧8= 
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(శ్రీరామాదీనాం ఆ(త్యాశ నూత్ పస్థానం) . 

తా వూచు ఫై వనచరా స్తాపసా ధర్మచారిణ., 

నస్య తస్య సంచారం రాక్షసై స్సమభిప్లు కం. ౧౮ EA 

రతాంసి పురుషాదాని నానారూపాణి రాఘవ, 

వసం త్యస్మికా మహారజ్యే వ్యాళా శ్చ రుధిరాశనా:. ంచా 

ఉచ్చిష్టం వా (ప్రమత్తం వా తాపసం ధర్మచారిణం, 

ఆదం త్యస్మి న్మహార జ్యే తా న్ని వారయ రాఘవ. తం 

ఏష పంథా మహర్దిణాం ఫలా న్యాహరతాం వనే, 

అనేన తు వనం దుర్గం గంతుం రాఘవ తే క్షమం. ఐఎం 

(త వితి) వనస్య సంచారం కందమూలఫలాద్యాహరణార్థం సంచారం, రాక్షసై స్పమభి 

"వతం సమ్యగుషదుత మూచుః, ఆలా 

(రక్షాంసీతి ) వ్యాలాః హిం[సపశవ్య “సర్పహిం[సపభూ వ్యాళా' విత్యమరః, 6౯-౨౦ 

(వష ఇతి) క్షమం యుక్తం, = ౧ 



1468 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవింద రాజీయవిశి'పే 

ఇతీవ తైః వాంజలిభి స్తపస్విఖి ర్వైజైఐ కృతస్వ స్త్యయన: పరంతపః, 
లా 

వనం సభార్యః [పవి వేశ రాఘవ సృలత్యుణ సూర్య ఇవాభమండలం. 

ఇత్యార్డె శ్రీమద్రామాయణే, ఆదికావ్యే, శ్రీమద్యాల్మీకీయే, చతుర్వింశ 

త్సహగసికాయాం సంహితాయాం, శ్రీమదయోధ్యాకాండే, 

ఏకోనవింశ త్యు తర శ తతమస్సర్గ:. 

(ఇతీవేతి.) తైః: |పాంజలిభిః, తపస్విభిః ద్విజైః, కృతస్వ ఫ్యయనః కృతమంగలాశీ. 

ర్వచనః, ౨౨. 

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజవిరచితే, శ్రీ రామాయణభూషణే, పీతాంబరాఖ్యానే, అయోధ్యాకాండవ్యాఖ్యానే... 

వకోనవింశత్యు త్తరశతతమ స్సర్గః, 

ఇత్ధం శ్రీమచ్చఠారే శ్చరణసరసిజద్వంద్వనిర్ద ంద్వ సేవా 

నిర్దాతాశేషమోహో నిరుపమధిషణః కౌశికానాం కులేందుః, 

గోవిందార్యోఒనివార్య (పతికథకగజస్తోమపంచాస్యరూప 

కాం పీతాంబరాభ్యాం వ్యతనుత వివులాం సాధు సాకేతకాండే. 

అయోధ్యాకాండ సృమాప్ర!. 

య దక్షర పదభష్టం మాతాహీనం చ యద్భవేత్, 

తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ రామచంద నమో౭ఒస్తుతే. 


